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Протокол 8/ 28 юли 2011, 10:00 ч.
Заседание на Управителния съвет на Фондация Кукери

ПРОТОКОЛ 8/28.7.2011

Днес, 28 юли 2011, се състоя редовното месечно заседание на Управителния съвет (УС) на Фондация 
Кукери за месец юли, председателствано от Йора Атанасова. 

Заседанието бе проведено онлайн, чрез групова видео връзка по Скайп. Участваха четирима членове 
на УС на Фондация Кукери. Мария Христева имаше проблем със звука, така че само слушаше 
дискусията и изрази писмено мнението си по Скайп след края на видео връзката. От заседанието 
отсъства Пепа Танчева поради служебно пътуване в чужбина.

І. ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане на хода на работата по сайта "Старци - кукери от Карловско" и преминалото 
обучение;

2. Обсъждане на следващите стъпки и приоритетни проекти сред предложения списък с 
предложения за проекти както следва:

• Проект Фотоизложба "Старчовден от старо време";
• Проект "Фотоизложба" Старчовден във всяко селище";
• Проект "Концерт старчовденски песни от Карловско";
• Проект"Побратимяване на кукерските селища от община Карлово със сродни  

такива в Европа, които искат да развиват културен и друг устойчив туризъм,  
свързан с подобни маскарадни обичаи и кукерско наследство";

• Проект"Кукер сафари" (за Старчовден 2012);
• Проект"Уъркшоп за правене на фотоснимки на Старчовден и кукерите";
• Проект"Уъркшоп за правене на видео на Старчовден и кукерите";
• Проект"Фондация Кукери в Старчовден 2012";
• Други проекти.

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

1. УС обсъди протичането на уъркшопа (практическото обучение) за водене на новия сайт „СТАРЦИ – 
КУКЕРИ ОТ КАРЛОВСКО“ (www.kukeri-karlovskobg.eu  )   , който бе проведен на 22.7.2011 от Йора 
Атанасова от името на Фондация Кукери.  

Мано Манов изрази задоволството на участниците от с. Климент от уъркшопа. 

Възникнаха доста въпроси за възможните причини за отсъствието на представители на част от 
кукерските селища, които бяха заявили предварително участие, а не се явиха.  Мано Манов изрази 
опасение да не изгубим част от кукерски селища, тъй като дейността на Фондация Кукери зависи и от 
тяхното включване.

Членовете на УС обсъдиха по какъв начин да се реагира на това неявяване и се съгласиха, че е най-
добре да се действа тактично, като неявилите се бъдат попитани при удобен случай за причините. Те 
се съгласиха също, че е възможно една от основните причини да е нагласата за вертикално действие, 
по йерархията на властта, докато при НПО като Фондация Кукери се действа чрез хоризонтални 
връзки - не може, а и не е възможно, да се търси дисциплина и участие чрез налагане на наказания. 
Йора Атанасова изрази мнение, че винаги има и позитивни, и отрицателни страни, когато се работи, - 
по-добре да няма фиксиране върху негативното, а да се набляга върху позитивното и да се 
продължава  напред, като постепенно се привличат хората чрез осъзнаване от тях самите на техния 
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интерес да участват (включително финансов).

2. Обсъждане на следващите стъпки и приоритетни проекти от предложения списък .

Членовете на УС обсъдиха приоритетните проекти, върху които трябва да съсредоточим усилията си в 
близките седмици и месеци, и стигнаха до следните решения:

2.1. Времето до 1 септември да бъде отделено за подготвяне на проекти и кандидатстване от страна 
на Фондация Кукери, а и на отделните селища, за финансиране по различни програми, свързани с 
кукерите, и по-конкретно за ФК:

• По проект „Побратимяване на кукерските селища от община Карлово със сродни такива в 
Европа,  които искат да развиват културен и друг устойчив туризъм, свързан с подобни 
маскарадни обичаи и кукерско наследство" (по програма „Европа за гражданите“ на ЕС);

• По проект за заснемане на филм с интервюта с кукери, особено по-възрастни, където ФК да е 
партньор (по Колаборативни грантове на Европейската културна фондация).

2.2. След 1 септември усилията да бъдат съсредоточени в разработване на проект „Фондация Кукери 
в Старчовската неделя 2012". Целта е Фондация Кукери да се включи с между 50 и 70% дял във 
финансирането на празненствата. Във връзка с това:

• Финансиране може да бъде търсено по линия на Фондация „Лале“, на Национален фонд 
„Култура“ и други субсидиращи програми, както и чрез спонсорство срещу реклама. 
Финансирането трябва да покрива минималните разходи на участниците, като например 
транспорта до Карлово за предвидените събития (по 100 лв. на кукерска група);

• Дейностите по проекта трябва да се проведат в понелник, сряда, петък и уикенда на 
Старчовската неделя в Карлово и кукерските селища, както следва:

– „Преди Старчовден в Карловско“ в понеделник вечерта: с откриване на празненствата с 
участие на по 4-5 кукера от селища, играене на народни хора със старчовски песни, 
типични за отделните кукерски селища (редуване на селищата, песните и хората), както и 
огньове на площада около сцената;

– Кукерски събития във всяко кукерско селище, което желае, в дните понеделник, сряда, 
петък и събота, които може да включват: фотоизложба "Старчовден от старо време" 
(подпроект); концерт „Старчовденски песни от Карловско" (подпроект) в Карлово и във 
всяко отделно кукерско селище, което желае, и др.; 

Други включени подпроекти или дейности в този проект ще са също:

• Проект"Кукер сафари" (снимане на празниците в Карлово и всяко селище от фотографи и 
видеооператори-доброволци от Карловско, страната и чужбина, възможно в рамките на фото- 
и видео конкурс)

• Проект "Фотоизложба" Старчовден във всяко селище" със снимките от горепосочения 
подпроект „Кукер сафари“, която да пътува и представя карловските старци вътре в 
общината, в страната и евентуално в чужбина;

2.3. Два проекта, за които да се потърси реализация (съответно финансиране) в месеците преди 
Старчовден, например октомври-ноември, са:

• Уъркшоп за правене на фотоснимки на Старчовден и кукерите", предназначен за 
представители на кукерските селища и други желаещи членове на ФК;

• Уъркшоп за правене на видео на Старчовден и кукерите", със същите целеви групи като 
горния;
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• Фотоизложбата „Старчовден от старо време“ би могла да се реализира още до края на тази 
година и да започне показването й от фестивала „Сурва“ в Перник.

Членовете на УС на ФК решиха да уточнят графика за съвместна работа по горепосочените проекти 
на следващото си редовно заседание в края на месец август.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

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

(Йора Атанасова)

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

(Йора Атанасова)

Присъствали членове на Управителния съвет на Фондация Кукери:
1. Йора Атанасова
2. Ваня Балтова
3. Мано Манов
4. Мария Христева

Сопот, 28.7.2011
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