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Протокол 2/2010
Петък,  21 януари 2011, 10.30
Управителен съвет на Фондация Кукери

ПРОТОКОЛ 2/21.1.2011

Днес, 21 януари 2011, в Народно читалище „Васил Левски“ - с. Войнягово се състоя редовно месечно 
заседание на Управителния съвет (УС), председателствано от Пепа Танчева.

І. ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане насоки за развитие на Фондация Кукери през 2011

2. Приемане с решение на план-програма на Фондация Кукери за 2011

3. Приемане на проект за годишен бюджет на ФК.

4. Решение за създаване на работни групи от специалисти за проекто-предложенията, които 
трябва да бъдат готови до края на месец март 2011: състав на работните групи, брой на 
членове на групите, срок за осъществяване на поставените задачи.

5. Обсъждане на разработваните проекто-предложения на фондацията със срок за подаване 
до края на февруари – края на март 2011:

• Проект „Кукер-сафари Старчовден Карловско 2011 - заснимане на кукерските празници в  
Карловско от доброволци“

• Проект „Парти послучай създаването на Фондация Кукери“ с участие на кукери, народни 
певци и танцьори и др.

• Другите проекти както е според План-програмата за 2011 (в таблицата)

6. Определяне размера на членския внос във Фондация Кукери

На заседанието присъстваха всички членове на УС. 

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

1. Заседанието прие предложените от Йора Атанасова насоки за развитие за 2011 г. с добавката 
„Търсене на партньори в България“, както следва:

1. Продължаване събирането на информация за Старчовден - Кукери от Карловско като основа  
за сайта до създаването на достатъчна научна база – наличните литературни източници и  
продължаване на теренното изследване

2. Представяне на карловския кукерски обичай и кукерски групи: в Интернет, в мас медиите и  
чрез печатни материали

3. Проучване, развиване и промоция на възможности за културен и селски туризъм, свързан с  
кукерите

4. Поставяне началото на международно сътрудничество - в проекта дейност и свързване в  
мрежа

5. Търсене на организации-партньори в България

6. Промоция на Фондация Кукери и разширяване на членската база и мрежата от спонсори

ЗА 2012 – да работи за връщане на народностния, забавния, развлекателния характер на обичая.

Конкретно по точки № 4 и № 5 бе решено членовете на Управителния съвет да извадят и изпратят на 
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Йора Атанасова контактите си, свързаните с кукерския обичай, игри и изяви, от България и чужбина, 
като основа за свързване в кукерска мрежа с тях. 

2. По точка втора от дневния ред бе решено: 

Управителният съвет на Фондация Кукери прие План-програмата на фондацията за 2011 г. от 
Приложение 1 към настоящия протокол.

3. По точката Приемане на проект за годишен бюджет на ФК Управителният съвет прие следното:

• Фондация Кукери току що стартира и не е възможно да се планира отсега какви ще са  
приходите и разходите през годината, тъй като последните в голяма степен ще зависят и от  
броя и бюджета на спечелините проекти за субсидии и дарения. 

• В момента по сметка Фондация Кукери разполага с 38 лв., които са остатък от 50 лв., с които  
бе учредена фондацията минус двумесечни банкови такси за обслужване сметката на  
фондацията от по 6 лв./месец.

• При приключване на бюджета за 2011 г. през м. декември Управителния съвет си поставя за  
цел да има между 1500 и 3000 лв. пари в касата като чист приход за годината.

4. Управителният съвет принципно прие, с някои допълнения и промени, предложените от Йора 
Атанасова работни групи за проекто-предложенията на Фондацията, както е представено в 
Приложение 1 към този протокол. Така приетите екипи подлежат на промени и допълване в хода на 
работата.

5. По точка „Обсъждане на разработваните проекто-предложения на фондацията със срок за 
подаване до края на февруари – края на март 2011“:

5.1.  Започна подробното обсъждане на плана и организацията на проекта на Фондация 
Кукери „Старт парти на Фондация Кукери“, при което бе решено следното:

◦ Мениджър на проекта е Мано Манов, като екипът включва всички членове на УС и 
други индивиди и организации, които ще бъдат определени допълнително.

◦ Бяха обсъдени в общи черти мястото, времето и съдържанието на събитието, както 
и някои детайли около организацията и разпределението на задачите. Старт-
партито на Фондация Кукери бе насрочено за 28 февруари от 15.00 ч., като 
изложбата ще продължи седмица след това, а седмица преди или след партито 
кукери ще раздрънкват хлопки в понеделник, сряда и петък около мястото на 
провеждане на партито.

◦ По предложение на Мано Манов членовете на УС, вече в качеството си на членове 
на екипа на проекта, решиха да проведат две срещи за управление на този проект 
в Карлово, с домакин Народно читалище „Васил Левски 1861 г.“ на 24 януари, 
понеделник, от 10.00 ч. и на 25 февруари от 10.30 ч. 

5.2.  За останалите 3 проекто-предложения, които трябва да бъдат разработени и подадени до 
субсидиращи програми на ЕС до края на м. март, Йора Атанасова представи на УС идейни 
предложения в обем до 1,5 страница/всеки проект – за самостоятелно разлеждане и 
евентуално по-нататъшно обсъждане, ако има забележки или идеи.

6. УС реши да определи следния размер на членския внос във Фондация Кукери:

• За учащи и пенсионери: 1 лв. месечно

• За работещи: 2 лв. месечно

• За организации: 5 лв. месечно.

Членството ще е безплатно за членовете на УС на Фондация Кукери за времето, когато изпълняват 
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тази функция, както и за социално слаби граждани, макар последното да не се обявява изрично на 
сайта.

7. Допълнителни въпроси, разгледани на това заседание на Управителния съвет на заседанието бяха:

7.1 Йора Атанасова да изпраща ежеседмични циркуляри до членовете на УС с информация за 
хода на работата по проектопредложения, проекти и пр.

7.2 При възникване на въпрос, проблем, информация или идея, свързани с Фондация Кукери, 
всеки от членовете на УС може да изпраща такива циркуляри до останалите за 
информация, съвети обсъждане, с оглед прилагане на екипния принцип на работа.

7.3 Йора Атанасова предложи всеки, който поема воденето на даден проект, приет в план-
програмата на Фондация Кукери по негово предложение или воден от него по решение на 
УС), да си поеме разработването и управлението  на проекта, включително сформирането 
на екипа и цялостната организация. При това той информира за това членовете на УС на 
редовните заседания или на отделни, които може да поиска да бъдат свикани.

7.4 Мано Манов постави въпроса за това председателят на УС на Фондация Кукери също да 
бъде избиран и да има мандатност, както и членовете на УС, с което Йора Атанасова се 
съгласи. 
Въпросът  за визията за председателството и мандатността ще бъде поставен в дневния 
ред на февруарското заседание на УС.

7.5 Бе обсъдено членството и изключването от членство. Бе  решено, че Фондация Кукери е 
отворена за членство и никой не може да бъде възпрепятстван да стане член без доказани 
основания за това, но заедно с това Управителния съвет може да отказва членство или да 
вземе решение за изключване при положение, че член на Фондация Кукери вреди на 
дейността й и името й, съобразно приетия Правилник за общественополезна дейност на 
Фондация Кукери.

7.6 УС решиха, ако броят на членовете на Фондация Кукери надхвърли определена бройка, 
например 100, Общото събрание на Фондация Кукери да се провежда от делегирани 
членове. Тяхното избиране ще става в зависимост от общия брой на членовете на 
фондацията и ще бъде уточнено допълнително.

7.7 УС реши следващото негово редовно заседание да бъде онлайн, чрез Скайп, на 21 
февруари 2011 г.

Поради изчерпване на дневния ред в 13.30 ч. заседанието на УС бе закрито.

Председател на УС 
и протоколчик: ....................................................................

Йора Атанасова

Председателствал заседанието: .........................................
Пепа Танчева

 
Присъствали членове на Управителния съвет на Фондация Кукери:

1. Йора Атанасова
2. Ваня Балтова
3. Мано Манов
4. Мария Христева
5. ПепаТанчева

с. Войнягово, 21. 12.2011
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