
ПОКАНА ЗА ЗАСЕДАНИЕ № 11
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ КУКЕРИ

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

Уважаеми колеги,

Най-любезно Ви каня да участвате в единайстото редовно октомврийско заседание на Фондация 
Кукери, което не можа да се състои на 27 октомври поради липса на кворум.

ВРЕМЕ:

16 ноември 2011, сряда, 
От 11.00 до 12.00 ч. 

МЯСТО: 

Туристическия център в гр. Карлово,
ул. Водопад, накрая вляво,
точно преди механа „Водопада“

Председателстващ: Йора Атанасова   

ДНЕВЕН РЕД:

1. Хода на работата по проекта "Кукерфест 2011"

• Предложения за цените за реклами и почитането на дарителите ни (в прикачени файлове)
- смятано е по сложна система и е нужно да се провери и сметне още веднъж; 
прикачените файлове са черновите варианти за сведение и обсъждане по принцип.

• Предложение за граждански договори САМО за тези, които осигуряват приходи от 
реклама. Относно даренията предложението е всичко да отива само за дейността на 
Фондация Кукери без административни разходи, един вид дарение и от осигурилите 
дарението чрез доброволния им труд.

- ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ФК: 50% от брутната сума на осигурените от тях договори от реклама 
остават за тях до края на Кукерфест 2012, тъй като ни е нужно да наберем средствата 
възможно най-бързо, а хората трябва да бъдат мотивирани и да получат заплащане за 
труда си във времето на криза;

- ЗА НЕЧЛЕНОВЕ НА ФК: 30% от брутната сума на осигурените от тях договори за реклама 
остават за тях до края на Кукерфест 2012 .

• Уеб-сайта на Кукермода 2012 www.kukermoda2012bg.weebly.com

2. В рамките на набирането на средства за "Кукерфест 2011" - благотворително Кукер-етно-
маскено-парти през м. ноември или декември - проведено, отчет

3. Свикване на Общо събрание на ФК в края на м. ноември (точката бе предложена за 
обсъждане за датата 27 октомври по грешка и отпада, защото по Устав трябва да е в 
началото на следващата година).

4. Други

Би било много полезно за по-ефикасното протичане на заседанието ни, ако можете да се запознаете 
предварително с приложенията. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Предложение за цени на е-реклама на сайтовете на Фондация Кукери;
2. Предложение за система за почитане и отбелязване на дарителите на Фондация Кукери.

Председател на УС: 
(Й. Атанасова)

Сопот, 11 ноем. 2011 г.

http://www.kukermoda2012bg.weebly.com/

