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ПРОТОКОЛ 1/22.12.2010

Днес, 22 декември 2010, в Народно читалище „Васил Левски 1861“ - Карлово се състоя редовно 
месечно заседание на Управителния съвет (УС), както следва:

І. ДНЕВЕН РЕД

1. Доклад за учредяването на Фондация Кукери – какво е извършено дотук и какво предстои.
2. Текущи задачи по установяване на фондацията:

• Възлагане на Председателя на УС  да изпълнява и функцията на Изпълнителен директор;
• Решение за възлагане на водене счетоводството на фондацията; 
• Възлагане на воденето и подписването на протоколна книга;
• Определяне на място и време за заседанията на фондацията;
• Обсъждане и приемане на идейни проекти за печат, сайт и бланка на фондацията. 
• Правилник за дейността на фондацията – обсъждане на ключови моменти и възлагане 

разработването му на Изпълнителния директор. 
3. Обсъждане на плана на фондацията за 2011, особено първото тримесечие на 2011, и възлагане на 
Изпълнителния директор на неговото разработване и представяне на следващото заседание:

3.1. Основните предложения за проекти на фондацията;
3.2. Потенциални източници на финансиране.

4. Почерпка по повод учредяването на Фондация Кукери и предстоящите коледни и новогодишни 
празници 

На заседанието присъстваха четирима членове на УС, като отсъстваше Мария Христева. 

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Като първа задача Председателят на УС предложи да бъде и председател и протоколчик на това 
заседание, което бе прието единодушно. Председателят на УС предложи също домакинството и 
председателството на следващите заседания да бъде ротационно между членовете на УС и това бе 
прието единодушно.  

1. По точка първа от дневния ред Йорданка (Йора) Атанасова представи доклад за извършеното и 
предстоящото да бъде извършено около учредяването на Фондация Кукери. Членовете на УС дадоха 
съвети и предложения за по-нататъшните стъпки в тази насока.

2. По точка втора от дневния ред бе решено:

2.1.При стартирането на фондацията и началото на дейността й Председателят на УС Йора 
Атанасова да изпълнява и функцията на Изпълнителен директор на Фондация Кукери, а 
Пенка Танчева да води счетоводството.

2.2.Воденето и подписването на протоколна книга да бъде извършвано от Йора Атанасова.

2.3.Заседанията на УС на Фондация Кукери да се провеждат в последния четвъртък на всеки 
месец, предиобед (10.30 ч.), като ротационното домакинство/председателство на всяко 
заседание ще се уточнява в зависимост от ангажиментите и наличността на членовете на 
УС, така както е удобно. Бе уточнен съвместния транспорт до селището-домакин.

2.4.Бяха предложени няколко идеи за печат и лого и в крайна сметка бе решено печатът на 
фондацията да бъде кръгъл или овален и да съдържа една хлопка и изписано на 
български и английски език съответно: ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ – СОПОТ – KUKERI 
FOUNDATION – SOPOT BULGARIA. “Фондация Кукери“ да е изписано в съответствие със 
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съдебното решение. Да бъде потърсен художник за логото и печата. Печатът да бъде 
изработен в най-скоро време, за да послужи в банката за спесимени на банковата сметка.

2.5.Логото на Фондация Кукери да съдържа хлопка и текста „Фондация Кукери“

2.6.Временния сайт и бланката на Фондация кукери да бъдат изготвени от Йора Атанасова в 
съответствие със съществуващите модели и технически възможности.

2.7. Бяха приети предложенията на Йора Атанасова за процедури за присъствие на нечленове 
на УС на неговите заседания, а именно:

◦ Лицата, които проявяват интерес за присъствие на заседание на УС, да уведомят 
за това 2 дни предварително; 

◦ УС си запазва правото при неприемливо и несъобразено с общоприетите етични 
правила поведение на гостите на заседания на УС да им откаже достъп до 
заседанията си за определен период, например 1, 3 или 6 месеца, като реши това 
с мнозинство.

2.8.На Йора Атанасова бе възложено да подготви Правилника за дейност на Фондация Кукери.

2.9.Мано Манов предложи Фондация кукери да има членство, което е в съответствие с 
Решението на съда за регистриране на Фондацията с върховен орган – Общо събрание. 

2.10. Бе прието предложението на Мано Манов информация за учредяването на Фондация 
Кукери да бъде публикувана в регионални и национални медии и широко разгласена.

2.11. Бе уточнен периметъра на дейността на Фондация Кукери, а именно:

◦ Фондацията ще в началния етап ще се фокусира върху кукерския обичай и 
кукерските групи на територията на община Карлово. Лица и групи от страната 
биха могли да се присъединяват към Фондацията, но покриването на обичая и 
кукерските групи в другите региони ще става чрез откриване на клонове на 
Фондацията там, където има желаещи;

◦ Основния акцент в дейността на Фондация Кукери ще е представянето и 
рекламата на кукерския обичай и групи в Карловско и на региона;

◦ Условията за наемане на щатен персонал и лица по граждански договори са 
натрупани достатъчно ресурси от работа по проекти и целесъобразност.

3. Бе възложено на Йора Атанасова да разработи плана на Фондацията за 2011 и го представи на 
следващото заседание на УС. 

3.1. Бе решено той да включва: 

• Минимум 9 разработени големи проектопредложения за субсидиране (по около 40 
календарни дни за разработване на всяко), или пък на повече по-малки 
проектопредложения, като продължителността на разработването на 2 малки 
предложения е аналогична на 1 голямо;

• Да бъде разработен кукерски сайт, който да включва „KUKERI...”, който да стартира с 
кукерския обичай и групи от Карловско и постепенно да включва и други региони, и за 
чието финансиране да се търси в рамките на горните 9 планирани 
проектопредложения;

• Да бъдат финализирани съществуващите разработки за: Карловски кукерски 

ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ 2 ЗАСЕДАНИЕ НА УС



ПРОТОКОЛ 1/22.12.2010

календари за 2011; Карловски кукерски албум-книжка 2011 (със снимки от 2010) за 
деца и възрастни;

• Да бъде организиран Международен семинар „Маскарадните обичаи и културно 
наследство в развитието на селския и културния туризъм – добри практики“, който да 
включва също и някои добри практики за предлагащите услуги настаняване в селата и 
градовете, където има такива обичаи. Финансирането за семинара да се търси в 
рамките на предвижданите 9 проектопредложения за субсидиране за 2011 г.

• Заснемане на кукерските празници в Карловско през м. март 2011;

• Разработване на проектопредложение, което да бъде насочено за 2012 г., свързано с 
„разчупване на празника“, връщане „първичността“ и „първобитността“, „езическото“, 
забавлението, маскарада на обичая в Карлово, , освен сценичността, така както е било 
в миналото, напр. да замирише на кебапчета, да има голяма бъчва с вино и т.н. - в 
допълнение към организацията на Регионалния кукерски празник на Общината и 
читалището в Карлово. Примерно заглавие: „Връщане на старинната атмосфера на 
кукерския обичай в Карловския край“.

3.2. Бяха прецизирани източниците на финансиране на дейността на Фондацията, в 
съответствие с Учредителния акт-Устав, а именно: чрез спечелени проекти от субсидиращи 
програми на ЕС и оперативните програми в България; от отделни правителства/посолства; 
от спонсорства/реклама и собствена дейност; от продажба на изделия (календара и 
албума) и сувенири, свързани с кукерите.

4. Членовете на УС се почерпиха послучай учредяването на Фондация Кукери и предстоящите 
коледни и новогодишни празниици. 

Поради изчерпване на дневния ред в 13.00 ч. заседанието на УС бе закрито.

Председателствал заседанието и протоколирал: 
Йора Атанасова – Председател на УС ............................................

Присъствали членове на Управителния съвет на Фондация Кукери:
1. Йора Атанасова
2. Иванка Балтова
3. Мано Манов
4. Пенка Танчева

Карлово, 22. 12.2010
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