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Днес, 16 март 2011, в Кметството – с. Климент се състоя редовно месечно заседание на Управителния 
съвет (УС), председателствано от Мано Манов. На заседанието присъстваха всички членове на УС.

І. ДНЕВЕН РЕД

1. Ретроспекция на проекта за празненство „Преди Старчовден в Карловско“, проведено на 
28.2.2011 (Мано Манов)

2. Проследване развитието по проектопредложенията на Фондация Кукери до момента (Йора 
Атанасова)

3. Няколко следващи проектопредложения

4. Членска карта за Фондация Кукери – съдържание и външен вид

5. Други

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

1. В рамките на ретроспекцията на празненството „Преди Старчовден в Карловско“, 
проведено на 28.2.2011, членовете на УС отчетоха като успешен като цяло. Всеки един от тях 
посочи силните и слабите страни от своя гледна точка. Няколко членове на УС  подчертаха 
като първостепенно важна необходимостта от присъствие на председателя на УС от начало 
докрай на такива събития. 

2. Йора Атанасова представи развитието по няколко проектопредложения на Фондация 
Кукери до момента, а именно:

• Проекта „Кукер-сафари“ - проектопредложението не бе разработено поради късното 
обявяване на детайли по организацията на Общинския кукерски празник, т.е. само 2-3 
седмици преди провеждането му. Идеята за проекта бе да се поканят фотографи и 
видеооператори  за заснемане като доброволлци на празника в Карлово и общината, 
което изисква пълна предварителна яснота за подробностите около организацията на 
празника и дали изобщо ще се провежда.

• Възможните програми за финансиране на проектопредложенията „Старчовден – 
компютърна анимация на сцени и действия от миналото“, „Старчовден – документален 
филм „Кукерите говорят“, „Сайт „Кукери – традиционен маскарад“ и семинар 
„Маскарадни обичаи и културен туризъм в селски райони“;

• Карловски кукерски албум – очаква се да бъдат направени дребни поправки, преди е-
версията да бъде качена на сайта на Фондация Кукери.

3. УС обсъди списъка със следващи проектопредложения на Фондация Кукери, с чието 
разработване се ангажира Йора Атанасова, а именно:

• Курс по правене на снимки по метода на Кръг за (взаимо)обучение (a Learning Circle)

• Курс по снемане на видеоклипове по метода на Кръг за (взаимо)обучение (a Learning 
Circle)

• Кулинарна бюлетина от Сирни заговезни

• Поканване на културен мениджър на голям фестивал от чужбина чрез Програмата за 
мобилност на Национален фонд „Култура“
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• Пакет програми за туристи и тур фирми с представяне на кукери, съвместно с 
Исторически музей - Карлово: кукер-ревю и др., с различен формат, цени, респективно 
насоченост към различни таргет (целеви) групи

• Проект за евентуално увеличаване продължителността на Старчовден в Карловско 
през 2012 г.

4. Бяха обсъдени съдържанието и външния вид на членската карта за Фондация Кукери. Прие 
се членската карта да включва име, населено място и адрес.

5. Спонтанно възникна и бе обсъдена на място идеята за провеждане на празник „Преди 
Великден“ на площада в Карлово, който да включва представяне на лазарки, кулинарна арт-
изложба, включително на боядисани яйца, рисуване на яйца върху тапет на площада и други 
идеи. С управлението на този проект се ангажира Ваня Балтова и бе решено тя да инициира 
среща с представители на Община Карлово, както и с писменото разработване на проекта 
преди срещата. 

Поради изчерпване на дневния ред в 13.15 ч. заседанието на УС бе закрито.

Председателстващ заседанието: .......................................

(Мано Манов)

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
5. Пепа Танчева

с. Климент, 16.3.2011
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