
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ № 6
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ

На вниманието на членовете на УС 
на Фондация Кукери:
г-жа Ваня Балтова
г-жа Мария Христова
г-н Мано Манов
г-жа Пепа Танчева

Уважаеми колеги,

Най-любезно ви каня на следващото редовно юнско заседание за 2011 г. на Управителния съвет на 
Фондация Кукери, което насрочвам според приетия от нас Правилник за дейността както следва: 

ВРЕМЕ:

30 юни 2011, четвъртък, 
От 10.00 до 12.30 ч. 

МЯСТО: 

В някое от читалищата, което разполага с поне 2-3 
компютъра с интернет връзка 
(може би в Народно читалище „Св.св. Кирил и Методи“, 
гр. Баня?)

Председателстващ: Йора Атанасова   

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и вземане решение на предложението за сайт на кукерските групи от община 
Карлово „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“ с URL www.kukeri-karlovskobg.eu :

1.1.  Обсъждане и вземане решение за закупуването на домейн, хостинг r на Weebly Pro 
(по-висока и професионално изглеждаща версия на сайта, с който е направен 
„СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“)

1.2.  Обсъждане и вземане решение по проектопредложението „Редактиране и поддръжка 
на сайта „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“ от Фондация Кукери и секретарите на 
читалища, водачите на кукерски групи и доброволци“, който ще включва следните 
постоянни дейности:

• Редактиране на наличната информация в сайта „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“, 
включена въз основа на сайта www.lu-club-kukeri.dir.bg 

• Събиране, обработване и добавяне на нова информация във всички дялове, а 
специално за читалищата, кукерските групи и доброволците във Фондация Кукери:

– „Вести от селището“;

– „За селището“;

– „Любопитни случки“;

– „Туризъм“ (с всички поддялове);

– „Галерия“;

– „Видео“;

– „Грамоти и награди“;

– „Сувенири“;

– „Кукерски контакт със селището“ и пр.;

• Възможности за приходи от реклама от „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“ , както и 
заплащане на работата по поддръжката на сайта, по дялове и като процент от 
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печалбата от реклами, продажба на сувенири или др.;

• Организиране на уъркшопи и практически семинари за членовете и доброволците на 
Фондация Кукери във връзка с редактирането и поддръжката на  „СТАРЦИ – КУКЕРИ 
ОТ КАРЛОВСКО“;

• Други въпроси около  „СТАРЦИ – КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“.

Доклад по точката: Йора Атанасова

2. Други текущи въпроси около дейността на Фондация Кукери и нейните членове, свързано с 
кукерите и културното наследство. 

Доклад по точката: членовете на УС

Председател на УС: 
(Й. Атанасова)

Сопот, 27 юни 2011
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