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Протокол 9/ 31 авг. 2011, 10:00 ч.
Заседание на Управителния съвет на Фондация Кукери

ПРОТОКОЛ 9/31.8.2011

Днес, 31 август 2011, се състоя редовното месечно заседание на Управителния съвет (УС) на 
Фондация Кукери за месец август, председателствано от Йора Атанасова. 

Заседанието се проведе в читалището в Карлово вместо на адреса на седалището на Фондация 
Кукери в гр. Сопот. Мястото на заседанието бе променено в последния момент поради техническа 
грешка в обявяването на датата и деня на заседанието в поканата към членовете на УС от 
председателя на УС на Фондация Кукери. 

Участваха четирима членове на УС на Фондация Кукери. Мано Манов бе възпрепятстван да дойде 
поради неотложни ангажименти, сред които присъствие на погребение. Той се запозна 
впоследствие с редактираната в резултат на обсъждането предварителна програма „Старчова 
неделя 2012“ - единствена обсъждана точка на заседанието -, и изрази одобрението си по имейл. 

І. ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане на сборния проект „Фондация Кукери в Старчовата неделя 2012“ (чернови 
вариант в приложението)

2. Обсъждане на досегашното развитие и изпълнение на набелязаните проекти на ФК
3. Други, напр.: 

• Провеждане на общо събрание на Фондация Кукери и др. административни въпроси
• Предстоящ безплатен семинар за устойчиво развитие в Голямо Бучино, Софийско, 

който може да е от интерес за членовете на УС на ФК

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

1. Членовете на УС обсъдиха проекта под работно наименование „Фондация Кукери в Старчова 
неделя 2012“, като се фокусираха върху черновия вариант на програмата на „Старчова 
неделя Карловско 2012“. Заложените събития, респективно подпроекти, бяха одобрени като 
цяло, като бяха направени поправки и допълнения към тях. 
 
Йора Атанасова има ангажимента да разработи всеки от подпроектите и да ги предложи за 
обсъждане на следващите две заседания на УС. 

2. Членовете на УС обсъдиха в неформални разговори актуалната дейност на всеки от тях, 
свързана не толкова и директно с Фондация Кукери, колкото с кукерските групи и 
последните културни събития в техните селища.

3. Тъй като обсъждането по точка 1 отне двойно повече време от предвидената 
продължителност на заседанието, т. 3 отпадна.

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. Мария Христева
4. Пепа Танчева

Сопот, 2.9.2011
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