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ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Чрез този правилник се уреждат правилата и редът за извършване на общественополезна 
дейност на Фондация Кукери и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото 
й.

Член 2. Фондация Кукери е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията се самоопределя като организация за 
осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

Член 3. Основните потребители на дейността на Фондация Кукери са:
• Кукерските групи от община Карлово и страната, техните водачи, ръководители и участници 

(кукери);

• Организации, групи и лица, които са пряко свързани с кукерските групи и кукерския обичай: 
читалища в лицето на техните секретари и председатели; организатори на фестивали, 
карнавали и други събития с участието на кукерски и маскарадни групи; местни общности и 
др.

• Организации, групи и лица, които са непряко свързани с кукерския обичай: местни и 
регионални власти в селища, където има кукери/кукерски групи; национални и 
международни организации; научни, изследователски и образователни организации и 
техните членове и сътрудници; неформални групи и независими индивиди с интерес към 
маскарадните игри и традиция;  

• Туристически организации и индивидуални (неорганизирани) туристи;

• Медии, журналисти и други лица, които представят и отразяват кукерския обичай и 
маскарадни игри или биха могли да бъдат привлечени за това;

• Други организации, групи и индивиди с интерес към традиционните маскарадни игри и 
нематериалното и материалното културното наследство, както и по-широката общественост 
в България и чужбина.

Член  4.  Основните  дейности  на  Фондация  Кукери  се  извършват  при  спазване  на  следните  
общи принципи: 

1. Съблюдаване на законите и индивидуална отговорност; 

2. Публичност и прозрачност; 

3. Отвореност за широко взаимодействие и партньорство с релевантни организации от 
различно ниво и вид, а също и с отделни индивиди, с оглед най-ефикасно осъществяване на 
общественополезната дейност на Фондация Кукери; 

4. Абсолютен приоритет на координаторската и поддържаща (помагаща) роля на Фондация 
Кукери при изключване, доколкото е възможно, на всякаква йерархичност, респективно 
отношения на подчинение, спрямо и от страна на нейните членове, сътрудници и 
партньори; 

5. Равнопоставеност на всички членове, партньори и потребители на дейността на Фондация 
Кукери; 

6. Максимална опростеност на структурите и процедурите в дейността на Фондация Кукери за 
постигане на ефективност, оперативност и бързина;

7. Проектен принцип за работа на Фондация Кукери, т.е. поставяне на цели и разработване и 
управление на проекти за постигането им, както и организиране и участие в релевантни ад-
хок (ad-hock) групи, с изключение на случаите, когато се касае за оперативни дейности като 
счетоводство, текущо обучение/инструктаж и пр.
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ІІ. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТА НА ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ

Член 5. Фондация Кукери извършва дейност в обществена полза, като основният предмет на 
дейност е свързан с проучване, съхраняване, подпомагане, представяне, популяризиране и 
изучаване (формално и неформално) на кукерския обичай и културното наследство в Карловско, 
страната и чужбина, както и стимулиране на регионалното развитие и културния туризъм на тази 
база.

Целите на Фондация Кукери, определени в Учредителния акт-Устав, са:

1. Да  допринася  за  изучаването  и  съхраняването  на  кукерския  обичай  и  културното 
наследство в Карловско и в други райони на страната;

2. Да допринася за представяне по съвременен начин на кукерския обичай и на културното 
наследство;

3. Да популяризира кукерския обичай и българското културно наследство в страната и в 
чужбина;

4. Да подпомага обучението и образованието - в училище и неформално -, свързани с 
културното наследство;

5. Да допринася за ученето в общността, включително чрез кукерския и други обичаи и 
традиции;

6. Да допринася за обогатяване културния живот на местните общности и за регионалното 
развитие, в това число на културния туризъм;

7. Да подпомага дейността и изявите у нас и в чужбина на кукерските групи и свързаните с 
тях организации съобразно техните нужди;

8. Да допринася за развитие на международното сътрудничество в изучаване, съхраняване, 
представяне и популяризиране на маскарадните обичаи и културното наследство.

Член 6. Общественополезната дейност за постигане на горепосочените цели се осъществява чрез 
използване на средствата, предвидени за това в Учредителния акт-Устав на Фондацията, както 
следва:

1. Организиране,  подпомагане  и  сътрудничество  за  осъществяването  на  изследвания  и 
публикации  върху  кукерския  обичай  и  културното  наследство,  в  това  число  научни 
изследвания;

2. Разработване, публикуване и разпространение на електронни и печатни материали, 
представящи кукерския обичай и културното наследство, предназначени както за широката 
публика, така и за туристи, туристически агенции, туроператори и туристически 
информационни центрове;

3. Разработване и поддържане на платформа за комуникация и информиране по кукерския 
обичай и свързаните с него дейности и събития, насочена към кукерски групи и 
специалисти, но отворена и за по-широката публика;

4. Организиране и съорганизиране на събития като семинари, конференции, презентации, 
празненства, състезания, различни форми на обучение и други за постигане  на целите на 
Фондацията;

5. Управление на програми за финансиране на отделни дейности и изяви на кукерските групи 
и свързаните с тях организации;

6. Набиране на средства за осъществяване дейността на Фондацията от местни, чуждестранни 
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и международни фондове, организации, физически и юридически лица, включително чрез 
проектна дейност по европейски и други международни програми.

Член 7. С оглед на постигане на целите си и съобразно правилата на  Търговския закон, общото 
гражданско законодателство и специфичните правила в законови и подзаконови нормативни 
актове, Фондация Кукери може да осъществява и допълнителна/спомагателна стопанска 
дейност, свързана с основния й предмет на дейност, както следва: 

1. Организиране на събития и различни форми на обучение във връзка с кукерския обичай и 
културно-историческото наследство; 

2. Информационно-издателска дейност;

3. Разработване и продажба на сувенири и други промоционални материали;

4. Други  стопански  дейности,  свързани  с  предмета  на  основната  дейност  на  Фондацията, 
приходите от които се използват за постигане на определените в Учредителния акт-устав 
цели. 

Член 8. 

1. Всяка  година  Управителният  съвет  на  Фондация  Кукери  приема  основните  
насоки за развитие на Фондацията.

2. Управителният съвет изготвя програма за осъществяване на дейността на 
Фондацията, като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за 
развитието и подобряването й.

Член 9. 

1. За осъществяване на дейностите по чл. 6 от Правилника се създават  работни групи от 
специалисти.

2. Специалистите-членове на работните групи могат да бъдат както членове на Фондация 
Кукери, така и външни на фондацията лица.

3. Създаването на работна група във връзка с осъществяването на някоя от посочените в ал. 
1 дейности става с решение на Управителния съвет на Фондация Кукери по предложение на 
Изпълнителния директор на Фондацията. С решението се определя състава на работната 
група, броя на членовете й и срока за осъществяване на поставената задача.

4. Работната група, след приключване на дейността си в определения срок, предава на 
Управителния съвет проект/и, свързани с осъществяването на посочените дейности.

5. Управителният съвет, след обсъждане на предоставените от работната група проект/и, 
може да отпусне допълнително време на работната група за допълнение или изменение на 
предоставените материали.

6. След окончателното приключване на дейността на работната група Управителният съвет 
взема решение относно проекта.

Член 10. 

1.  Управителният съвет взема решение за изпълнение на  програмата за осъществяване 
на дейността на Фондация Кукери.

2. С решението се определя програмата за осъществяване на дейността, необходимите 
средства за организирането им и лицата, които ще ги провеждат.
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Член 11. 

1. Управителният  съвет  в  началото  на  всяка  година  изготвя  годишен  доклад  (отчет)  за 
дейността на Фондация Кукери. 

2. Докладът трябва да съдържа данни за:

• Осъществени дейности;

• Изразходваните за тях средства;

• Връзката им с целите и програмите на Фондация Кукери и постигнатите резултати; 

• Размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за 
набиране на средства; 

• Финансовия резултат.

3. Докладът се предоставя за разположение на членовете на Фондация Кукери в рамките на 
едномесечния срок от обнародване на поканата за свикване на годишното Общо събрание до 
провеждането му. 

4. Общото събрание приема доклада (отчета) за дейността на Фондация Кукери след обсъждане. 

5. До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание докладд (отчет) се представя за 
вписване  в  Регистъра  на  юридическите  лица  с  нестопанска  цел  за  осъществяване  на 
общественополезна дейноост към Министерство на правосъдието.

ІІІ. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ

Член 12. Имуществото на Фондация Кукери включва правото на собственост и други вещни права 
върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от Закона.

Член 13. 

1. Проектът  за  годишен  бюджет на  Фондацията  Кукери  се  изготвя  от  Изпълнителния 
директор и се публикува на уеб сайта на Фондацията  за обсъждане и предложения за 
допълнения или изменения от членовете на Фондацията. 

2.  Годишният бюджет  на Фондация Кукери се приема последователно от Управителния съвет 
и от Общото събрание не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се 
отнася. По изключение, при наличието на обективни обстоятелства, годишният бюджет 
може да бъде приет до края на месец февруари на годината, за която се отнася.

3. Бюджетът на Фондация Кукери се изпълнява от Управителния съвет.

4.  В срок до 10 март на всяка година Управителният съвет съставя годишен счетоводен 
отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от 
Общото събрание.

5. Годишният счетоводен отчет се приема последователно от Управителния съвет и от 
Общото събрание на Фондация Кукери до 10 дни след заверката му от лицензирания 
експерт-счетоводител.

6. В срок до 31 март на всяка година Управителният съвет заявява за вписване в Централния 
регистър  за  вписване  и  представя  заверения  годишен  счетоводен  отчет  година  след 
приемането му от Общото събрание.
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Член 14. Източници на средства за Фондация Кукери

1. Имуществото на Фондацията се образува от: 

• Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

• Придобиване на имущество по възмездни сделки;

• Грантове (субсидии) по програми, спечелени чрез проектна дейност;

• Доходи от собствена дейност и други приходи и постъпления, осъществявани съгласно 
установения от закона ред.

2. Български и чуждестранни физически и юридически лица могат безусловно или под условие 
да правят дарение или завещание в полза на Фондацията в съответствие с нейните цели. 

3. Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими 
вещи и вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа и 
други имуществени права. 

4. Фондацията може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с неприемливи 
условия и в противоречие с нейните цели, с разпоредбите на устава или законодателството в 
страната. 

5. Имуществото на Фондацията се управлява в съответствие със законите на Република 
България. 

6.  С имуществото на Фондацията се разпорежда  Управителният съвет.

Член 15. Фондация Кукери разходва имуществото си единствено за осъществяване на 
дейността, насочена към постигане на целите, определени в Учредителния акт-Устав.

Член 16. Ако годишните приходи на Фондация Кукери надхвърлят годишните й разходи, 
излишъкът се инвестира в разширяване на общественополезната дейност на сдружението. Този 
излишък не може да бъде разпределян между учредители, членове на Фондацията, на 
Управителния съвет или служители, нито може да се използва за облагодетелстване на частни 
лица или свързани организации.

Член 17. 

1. При осъществяване на дейността си Фондация Кукери разходва средствата си възмездно и 
безвъзмездно.

2. За безвъзмездно разходване на имуществото на Фондация Кукери, Управителният съвет взема 
мотивирано решение с мнозинство от всички присъстващи членове.

3. Фондацията не може да сключва сделки с лицата по чл. 41 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически 
лица, в което посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на 
Фондацията и са сключени при публично обявени общи условия. 

4. За  безвъзмездно разходване на имуществото на Фондация Кукери е необходимо мотивирано 
решение, взето от Общото събраниние с мнозинство 2/3 от всички членове на Управителния 
съвет, когато е в полза на:

1) лица от състава на другите органи и техните съпрузи, роднините им по 
права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, 
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или по сватовство - до втора степен включително;

2) лица, били в състава на Управителния съвет до 2 години преди датата на 
вземане на решението;

3) юридически лица, финансирали Фондация Кукери до 3 години преди 
датата на вземане на решение;

4) юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или 
могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

5.   Фондация Кукери не може да сключва сделки с лицата по ал. 4, т. 1, както и с юридически 
лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват 
вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи 
условия, публично обявени.

 Член 18. Разходите, които Фондация Кукери извършва, включват:

1. Разходи за осъществяване на функциите на органите на Фондацията и изпълнението на 
правомощията им, включващи:

1.1.  Разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, 
движимо имущество; 

1.2.  Разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения 
по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни; 

1.3.  Други разходи за осъществяването на организацията и административното управление 
на дейността на Фондация Кукери, включително разходи по организацията и 
провеждането на Общо събрание на Фондацията, разходи по организацията и 
провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на 
задачите, възложени на работните групи по чл. 9, ал. 1 от Правилника.

2. Разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на Фондация Кукери и 
непосредствено свързани с осъществяването на основната дейност на Фондацията по чл.чл. 5, 
6 и 7 от Правилника:

2.1. Разходи за организиране, подпомагане и сътрудничество за осъществяването на 
изследвания и публикации върху кукерския обичай и културното наследство, в това 
число научни изследвания;

2.2. Разходи за разработване, публикуване и разпространение на информационни и 
рекламни материали на всякакви носители относно кукерския обичай и културното 
наследство; 

2.3.  Разходи за разработване и поддържане на платформа за комуникация и 
информиране по кукерския обичай и свързаните с него дейности и събития; 

2.4.  Разходи за организиране и съорганизиране на събития като семинари, конференции, 
презентации, празненства, състезания, различни форми на обучение и други; 

2.5. Разходи за управление на програми за финансиране на отделни дейности и изяви на 
кукерските групи и свързаните с тях организации; 

2.6. Субсидии за подпомагане на пътуванията и изявите на кукерски групи в България и в 
чужбина, както и за набавянето на кукерски костюми и атрибути, отпускани в 
рамките на специални програми на Фондация Кукери, за които се кандидатства чрез 
проекти. 

2.7. Присъждане на награди и отпускане на стипендии на лица, които са членове на 
Фондация Кукери или са външни за нея, за заслуги, постижения и дейности, свързани 
с проучване, съхраняване, подпомагане, представяне, популяризиране и изучаване 
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(формално и неформално) на кукерския обичай и културното наследство в Карловско, 
страната и чужбина, както и с принос за регионалното развитие и културния туризъм 
на тази база. 

2.8. Разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на Фондация 
Кукери.

Член 19. 

1.  Фондация Кукери  разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и 
осъществяването на дейностите по чл.чл. 5, 6 и 7 от Правилника в съответствие с приетите от 
Общото събрание годишен бюджет и приетата от Управителния съвет годишна програма за 
дейността на Фондацията.

2. Безвъзмездното разходване на имуществото на Фондация Кукери се извършва чрез 
предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите на Фондацията.

Член 20. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на 
имуществото си Фоондация Кукери  подпомага имуществено членовете си и външни лица по 
следните начини:

• Чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирани продукти, 
свързани с кукерския и маскарадните обичаи и културното наследство;

• Субсидии за подпомагане на пътуванията и изявите на кукерски групи в България и в 
чужбина, както и за набавянето на кукерски костюми и атрибути, отпускани в рамките на 
специални програми на Фондация Кукери, за които се кандидатства чрез проекти.

• Безвъзмездно предоставяне на правото на участие в събития и обучения от различен 
характер, организирани или съорганизирани от Фондация Кукери;

• Безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на участие в събития и и всякакви 
форми на обучение и квалификация, организирани или съорганизирани от Фондация 
Кукери;

• Безвъзмездно предоставяне на средства за покриване на разноски за участие в събития и 
всякакви форми на обучение и квалификация, отнасящи се до кукерския и маскарадните 
обичаи и културното наследство, както и до базираните на тях дейности за развитие на 
културния туризъм и регионалното развитие, които са организирани от други лица, в 
страната и в чужбина;

• Отпускане на стипендии за издръжка, обучение, подготвяне на академични и практически 
изследвания относно кукерския и маскарадните обичаи, културното наследство, както и 
ролята им в регионалното развитие и културния туризъм;

• Безвъзмездно рекламиране дейността на други лица, неформални групи и организации, 
отнасяща се до кукерския и маскарадните обичаи, културното наследство и свързаните с 
тях културен туризъм и регионално развитие.

Член 21. 

1. Фондация Кукери подпомага физически или юридически лица само ако чрез това 
подпомагане се постигат целите на Фондацията, определени в Учредителния акт-Устав.

2. Могат да се подпомагат лица, които са членове на Фондация Кукери или външни лица, когато 
дейността им е насочена в общественополезната сфера и има отношение към кукерския и 
маскарадните обичаи и културното наследство, както и свързани с тях регионално развитие и 
културен туризъм.
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Член 22. 

1. В годишната програма за осъществяване дейността на Фондация кукери, приета от 
Управителния съвет, се определят конкретно всяка отделна дейност и събитие, включени в 
предмета на основната дейност на Фондациятапо чл.чл. 5 и 6 от Правилника, които 
Фондацията ще извършва през съответната календарна година.

2. Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за 
осъществяване на всяко събитие или отелна дейност. С приемането на годишната програма, 
Управителният съвет приема проектите на план за извършване на отделлни дейности и 
организирани на отделни събития за съответната календарна година.

3. Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и събития за съответната 
календарна година, техният вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване, се 
определят от Управителния съвет с годишната програма за осъществяване дейността на 
Фондация Кукери и се предвиждат в годишния бюджет.

4. С годишната програма Управителният съвет на Фондация Кукери организира и осъществява 
планираните отделни дейности и събития и разходва определените в програмата и 
предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и 
предназначение за използваните средства.

Член 23. В случаите, когато годишната програма предвижда при извършването на отделните 
дейности и мероприятия за съответната година да се изразходват средства за подпомагане на 
членове на Фондация Кукери и външни лица, Управителният съвет определя начина за 
подпомагане и размера на средствата за подпомагане на всяка отделна дейност, кръга от лица, 
които имат право да ползват безвъзмездно средства на Фондацията, реда и критериите за подбор, 
по които се определят конкретните лица, които ще бъдат подпомагани.

Член 24. 

1. Решението за подпомагане на отделни лица по начините, уредени в чл. 19 от Правилника, се 
взема с мнозинство от всички членове на Управителния съвет, в съответствие с предвидените 
средства, предзназначение за ползването им, ред и критерии за избор на лицата, в чиято 
полза се разходват, определени в годишната програма и годишен бюджет на Фондация 
Кукери.

2. Лицата, желаещи да бъдат подпомагани, подават мотивирано искане до Управителния съвет 
на Фондация Кукери.

3. Искането се разглежда на първото заседание на Управителния съвет, следващо постъпването 
му.

4. Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, решението за 
подпомагането му следва да бъде взето от Управителния съвет на Фондация Кукери с 
мнозинство от всичките му членове.

ІV. ЧЛЕНСТВО ВЪВ ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ

Член 25. 

1.  Членуването  във Фондация Кукери е доброволно. 

2. Членове могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица. 
3. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на 

Фондацията и средствата за тяхното постигане. 
4. Член на  Фондацията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите й 

и средствата за тяхното постигане.
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Член 26. Права и задължения на членовете на на Фондация Кукери:

1. Всеки член на Фондация Кукери има право:

1.1.  Да участва в дейността на  Фондацията; 

1.2.  Да бъде избиран в Управителния съвет на Фондацията; 

1.3.  Да осъществява контрол върху работата на Фондацията и Управителния съвет; 

1.4.  Да бъде информиран за дейността на  Фондацията; 

1.5.  Да се ползва от имуществото на  Фондацията и от резултатите от дейността й; 

1.6.  Да  участва  в  организираните  от   Фондацията  дейности  и  събития.

2.  За задълженията на  Фондация Кукери членът не отговаря с личното си имущество. 

3.  Всеки член на  Фондация Кукери е длъжен: 

3.1. Да спазва  задълженията, посочени в Учредителния акт на Фондацията, и да 
работи за постигане на нейните цели; 

3.2. Да работи за увеличаване на имуществото на  Фондацията и за издигане на 
нейния обществен авторитет; 

3.3. Да пази доброто име на  Фондацията и на нейните членове;

3.4. Да участва активно в работата на Общото събрание и посещава заседанията 
му.

4. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в 
случай на смърт или прекратявяне на членството. 

5. Упражняването  на  членските  права  може  да  бъде  предоставено  на  друго  лице  чрез 
упълномощаване с писмено пълномощно.

Член 27. 

1. Кандидатите за членове на Фондация Кукери се приемат чрез писмено заявление до 
Управителния  съвет,  в  което  декларират,  че  са  запознати  и  приемат  разпоредбите  на 
Учредителния акт-Устав на Фондацията. 

2. Кандидатите  –  юридически  лица  представят  със  заявлението  преписи  от  документ  за 
регистрация и от решението на управителните си органи за членство  във Фондация Кукери. 

3. В едномесечен срок от подаването на заявлението за членство до Управителния съвет на 
Фондация Кукери се взема решение. Решението за приемане на нов член се взима с явно 
гласуване и обикновено мнозинство. Новият член се счита приет от датата на решението на 
Управителния съвет. 

Член 28. Членството във Фондация Кукери се прекратява:
1. С едностранно волеизявление, отправено с едномесечно писмено предизвестие до 

Управителния съвет

2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете – физически лица

3. С прекратявянето на юридическото лице – член на сдружението

4. При отпадане

5. С изключване
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Член 29. Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Фондация Кукери с 
обикновено мнозинство при:

1. Наличие на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;

2. Системно нарушаване на устава и неизпълнение приетите решения на Управителния 
съвет;

3. Уронване авторитета и доброто име на Фондацията и нейните членове.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник е приет на 29.12.2010 г. от Управителния съвет на Фондация Кукери.

§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел, Учредителния акт-Устав на Фондация Кукери и 
законодателството на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ:

(Йорданка АТАНАСОВА)
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