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Управителен съвет на Фондация Кукери

ПРОТОКОЛ 3/21.1.2011

Днес, 21 февруари 2011, в Народно читалище „Васил Левски 1861“ - Карлово и дистанционно (по 
Скайп) се състоя редовно месечно заседание на Управителния съвет (УС), председателствано от Йора 
Атанасова.

І. ДНЕВЕН РЕД
1. Упълномощаване от УС на Пепа Танчева да оперира с банковата сметка на 

Фондация Кукери

2. Промяна на размера на членския внос за Фондация Кукери

3. Разглеждане Заявлението за членство на Емилия Василева

4. Отчитане на свършеното и набелязване предстоящите задачи по проект „Празненство 
преди Старчовден в Карловско“

5. Отчитане на развитието по останалите проекти на Фондация Кукери.

6. Други

На заседанието присъстваха четирима членове на УС, от които Мано Манов участва във вземането на 
решения чрез предварителна Скайп връзка, а Пепа Танчева бе възпрепятствана да присъства. 

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО
1. УС реши да упълномощи Пепа Танчева да изпълнява функциите на счетоводител и касиер 

на фондацията, включително да оперира с банковите сметки на Фондация Кукери, за 
което ще издаде отделно решение за нотариална заверка и представяне пред банката.

2. УС реши да промени размера на членския внос за Фондация Кукери, за да направи 
членството във фондацията по-достъпно за по-широк кръг хора, от една страна, и от друга – 
да улесни събирането му, както следва: 

Категория 
членове

Подкатегория Годишен 
размер на 

членския внос

ФИЗИЧЕСКИ 
ЛИЦА

Работещи 10 лв.

Учащи 5 лв.

ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА

Фирми 15 лв.

ЮЛ с нестопанска цел (НПО) 15 лв.

Власти от различно ниво 15 лв.

3. УС разгледа подаденото Заявлението за членство на Емилия Василева и реши да я 
приеме за член на Фондация Кукери при променените условия за членство, респективно 
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новоопределения размер на членския внос както е посочено по-горе.

4. Присъстващите членове отчетоха свършеното по проект „Празненство преди Старчовден 
в Карловско“ и  набелязаха предстоящите задачи.

5. Йора Атанасова отбеляза забавянето по проектопредложението „Кукер-сафари“ поради 
неяснотите около предстоящия Общински кукерски празник в Карлово, свързани с финансови 
проблеми за заплащане транспорта и наградите на групите.

Поради изчерпване на дневния ред в 12.15 ч. заседанието на УС бе закрито.

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

Йора Атанасова

Присъствали членове на Управителния съвет на Фондация Кукери:
1. Йора Атанасова
2. Ваня Балтова
3. Мано Манов (дистанционна връзка по Скайп)
4. Мария Христева

Карлово, 21.2.2011
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