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Заседание на Управителния съвет на Фондация Кукери

ПРОТОКОЛ 10/29.9.2011

Днес, 29 септември 2011, се състоя редовното месечно заседание на Управителния съвет (УС) на 
Фондация Кукери за месец септември, председателствано от Йора Атанасова. 

Заседанието се проведе в читалището в Карлово вместо на адреса на седалището на Фондация 
Кукери в гр. Сопот, както бе обявено предварително. Мястото на заседанието бе променено поради 
изявеното желание за присъствие от страна на госпожа Дора Масева – ръководител на отдел 
„Култура“ в Община Карлово.

Участваха трима членове на УС на Фондация Кукери:

• Йора Атанасова

• Ваня Балтова

• Мария Христова.

Мано Манов бе възпрепятстван поради гостуване в чужбина като водач на самодейните групи на 
село Климент, а Пепа Танчева – поради ангажименти, свързани с предстоящите местни избори. 

В заседанието се включи госпожа Дора Масева, както и присъстващата в стаята Вероник Стеено – 
председател на Сдружение „Розата на Евтерпа Карлово“ и организатор на оперния конкурс в града.

І. ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане на проект „КУКЕРФЕСТ 2012“ (т.е. относно кукерските празници през Сирната 
неделя 2012), с всички подпроекти в него, които са в почти готов вариант, като Конкурс по 
моден дизайн „КУКЕР-МОДА“, фотоконкурс „КУКЕР-ФОТО“ и евентуално други.

2. Проекта за „Доразвиване на сайта „Старци-кукери от Карловско“ с подпроекта „КУКЕР-
САФАРИ 2012“

3. Други теми, които биха могли да възникнат дотогава и на място.

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

1. Обсъждане на проект „КУКЕРФЕСТ 2012“ 
Включените събития в проекта  бяха обсъдени в някои детайли и бяха принципно одобрени.

Дора Масева предложи ангажирането на известни и авторитетни местни хора като рекламни 
лица за кампанията за набиране на средства за Кукерфест в град Карлово, което би 
допринесло в много по-голяма степен за набирането на необходимите фондове. Идеята бе 
одобрена от членовете на УС и допълнена с възможността за привличането и на такива 
известни личности за кампанията, които са известни в цялата страна. 

Бяха обсъдени начина за ангажиране на Ритуалния дом в Карлово за конкурса по моден 
дизайн Кукермода 2012 – чрез молба до кмета за разрешение поне един месец преди 
събитието, ако планираното събитие не е свързано с преките функции на Ритуалния дом, 
респективно не е сватба.

Дора Масева също потвърди ангажимента си от името на Община Карлово, доколкото 
продължи да извършва своята длъжност и след изборите, да финансира и през 2012 
провеждането на Общинския кукерски празник по познатия начин. Заедно с това тя съобщи, 
че за следващите години се обмисля Община Карлово да разпределя паричните средства за 
този общински празник като награди, а не като парични стимули, еднакви за всички 
участващи групи. 

Вероник Стеено и Дора Масева излязоха с идея за свързване на Старчовден с музея на 
маската в белгийския град Бенш, дори побратимяване на двата града със сходно като брой 
населелние, както и възможността музеят да бъде поканен да гостува в Карлово със своя 
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изложба от Община Карлово. 

Вероник Стеено предложи свързване с Мая Петрова – преподавател от ВИТИЗ, като 
съорганизатор и евентуално член на журито от страна на това висше училище .

Ваня Балтова и Мария Христева предложиха някои възможности за финансиране на Кукерфест, 
особено в следващите години, като например чрез МИГ-Карлово. Споменатите имена бяха тези на 
Румен Стоянов от Калофер и Мария Топчийска от „Джобс“-проекта в Карлово.
 

2. Проекта за „Доразвиване на сайта „Старци-кукери от Карловско“ с подпроекта „КУКЕР-
САФАРИ 2012“
На тази точка бе отделено много по-малко място за сметка на първа точка. Принципно 
присъстващите членове на УС на Фондация Кукери дадоха карт бланш за действие на Йора 
Атанасова, изпълняваща и длъжността изпълнителен директор, да движи проектите 
съобразно устава и правилника на Фондация Кукери.

3. Други теми.
Бе обсъдена възможността за свикване на Общо годишно събрание на Фондация Кукери на 
18 ноември 2011 г., петък.

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

Сопот, 29.9.2011
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