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Протокол 11/ 16 ноем. 2011, 10:00 ч.
Заседание на Управителния съвет на Фондация Кукери

ПРОТОКОЛ 11/16.11.2011

Днес, 16 ноември 2011, се състоя отложеното веднъж поради липса на кворум редовно заседание на 
Управителния съвет (УС) на Фондация Кукери за месец октомври. Заседанието се проведе в 
Информационния център на Съвета по туризъм в Карлово .

Участваха трима членове на УС на Фондация Кукери:

• Йора Атанасова

• Мано Манов

• Пепа Танчева.

І. ДНЕВЕН РЕД

1. Хода на работата по проекта "Кукерфест 2011"

• Предложения за цените за реклами и почитането на дарителите ни;

• Предложение за граждански договори САМО за тези, които осигуряват приходи от реклама.

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

2. 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).

3. Други

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Заседанието бе председателствано от Йора Атанасова. То започна с два часа закъснение поради 
ангажимент на Мано Манов в новоучредения Общински съвет Карлово.

Обсъждането по точките от дневния ред премина както следва:

1. По хода на работата по проект "Кукерфест 2011"

• Бяха приети по принцип предложенията за цените за реклами на Фондация Кукери, като се 
постигна съгласие начинът на ценообразуване да бъде опростен, респективно да има едни и 
същи цени и за двата сайта на Фондация Кукери www.kukeri-karlovsko.eu и 
www.kukermoda2012.weebly.com 

• Членовете на УС приеха предложения начин за почитане на дарителите според йерархията 
Дарител, Дарител с голям принос и Генерален спонсор на Фондация Кукери, със съответните 
привилегии и документи на признателност;

• Бе прието предложението за сключване на граждански договори САМО за приходи от 
реклама, като:
- за член на УС възнаграждението да е в размер на 50% от набраните от него средства за 
реклама;
- за член на Фондация Кукери  възнаграждението да е в размер на 40% от набраните от 
него средства за реклама;
- за нечлен на Фондация Кукери възнаграждението да е в размер на 40% от набраните от 
него средства за реклама.

Горното е обосновано от необходимостта за възможно най-бързо набиране на средства за 
Кукерфест и Кукермода 2012, както и за мотивиране на хората и получаването на 
финансово възнаграждение за свършена нелека и времеемка работа във време на криза.

Членовете на УС и на Фондация Кукери да решат сами дали и каква част от техния процент 
от набраните от тях средства да отива за техните организации. 

Цялата сума, набирана от дарения за Фондация Кукери или нейните проекти като 
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Кукермода да отива само за дейност, но не и трудове възнаграждения или административни 
разходи на този етап, съответно според волята на даритела.

• Членовете на УС принципно одобриха сайта www.kukermoda2012bg.weebly.com , макар че 
при по-нататъшно детайлно разглеждане не са изключени предложения за промени в него.

2. Отчет за благотворителното Кукер-етно-маскено-парти, проведено на 31 октомври 2011

Йора Атанасова направи кратък отчет за проведеното парти. Присъстващите членове на 
Управителния съвет изтъкнаха съмненията, изразени от някои хора от техните селища, дали 
чрез отбелязването на Хелоуин не се подценява българския Старчовден. В крайна сметка бе 
постигнато съгласие, че е разумно, вместо да не го забелязва, Фондация Кукери да вземе 
отношение към този иначе небългарски празник, след като той така или иначе се отбелязва 
вече в България, и да се опита да го „побългари“, какъвто бе и стремежът в горното парти. 
Мано Манов предложи при следващо такова празнуване да се положат повече усилия за 
обхващане на онези (групи) младежи, които иначе биха се самоорганизирали за празника.

Като цяло членовете на УС приеха оценката на Йора Атанасова, че цялостния резултат от 
партито е положителен с оглед на имиджа. Бе постигнато съгласие,  че макар разходите за 
празненството в кеш да надхвърлят приходите, в номинална стойност, ако се вземат 
предвид дарените бутилки вино от спонсора Шато Копса, те са равни или дори по-малки. 
Трябва да се помисли за начин как да бъдат продадени или използвани бутилките вино от 
Шато Копса, като се потърси мнението и съгласието и на спонсора. Освен това бе отчетено, 
че е необходимо да се поддържа и пази имиджа на Фондация Кукери на всички етапи от 
провеждането на едно събитие, включително и след приключването му - да се избягват 
ситуации, при които оценките и мненията на членове на УС са негативни и внушават 
негативизъм, какъвто иначе не е налице при присъствалите или осведомилите се за 
събитието по друг начин.

3. Бе прието да отпадне свикването на Общо събрание на ФК в края на м. ноември, както бе 
предложено от Йора Атанасова погрешка на предишното заседание на УС, защото според 
Правилника за дейността на ФК Общото събрание трябва да е в началото на следващата 
година.

4. Други:

• Членовете на УС решиха да започнат дейността по набиране на средства за Кукермода и 
Кукерфест 2012 преди подписването на гражданските си договори, след като вече е 
постигнато съгласие за това. Подписването на гражданските договори ще стане след тяхното 
еднотипно изготвяне и отпечатване от Йора Атанасова и те ще бъдат подписани при първа 
възможност.

• Постигнато бе съгласие ноемврийското заседание на УС да бъде свикано в началото на м. 
декември вместо в края на настоящия месец.

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. Мано Манов
3. Пепа Танчева

Сопот, 22.11.2011
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