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Протокол от сборно заседание 3 в 1: 12/2011, 13/2011 и 1/2012, 10:00 ч.
Сборно заседание на Управителния съвет на Фондация Кукери

ПРОТОКОЛ от сборно заседание 

№№ 12/2011, 13/2011 и 1/2012

Днес, 25 януари 2012, сряда, се състоя сборно заседание (3 в 1) на Управителния съвет (УС) на 
Фондация Кукери: отложените заседания №12/ ноември 2011 и №13/ декември 2011 и редовното 
заседание №1/ януари 2012. Заеданието се проведе в помещението на Читалището в село Климент.

Участваха четирима членове на УС на Фондация Кукери:

• Йора Атанасова
• Мано Манов
• Мария Христева
• Пепа Танчева.

І. ДНЕВЕН РЕД

1. "Кукерфест 2012":

• Рекапитулация на свършеното до момента;
- Работата по отделните събития (изредени са в  www.kukerfest-karlovo.weebly.com)
- Набирането на средства

• Създаване на Организационен комитет и организационна рамка за осъществяване на 
проекта;

• Набирането на средства за събитията в Кукерфест, особено за конкурса Кукермода, 
както и 2000 лв. (без нощувка и данъци) за участието на Елица Тодорова, Стоян 
Янкулов и екип на откриването на Кукерфест на 20-21 ян. 2012

2. Организационни и административни въпроси на Фондация Кукери

3. Други

ІІ. ПРОТИЧАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Заседанието бе председателствано от Йора Атанасова. То започна с малко закъснение поради 
комуникационен проблем, респективно изчакване пристигането на всички участващи членове на 
УС.

Обсъждането по точките от дневния ред премина в малко по-различна и разбъркана 
последователност, но всички застъпени точки бяха обсъдени както следва:

1. Организационни и административни въпроси на Фондация Кукери
Накратко бяха уточнени срокове за годишния финансов отчет на Фондация Кукери за 2011 
г. , който ще бъде направен от Пепа Танчева. Йора Атанасова информира за 
приблизителната сума по сметката на Фондация Кукери в момента, която е около 150-200 
лв. и от която ще бъде похарчена още известна сума за организацията на Кукерфест 2012.

2. Кукерфест 2012:

2.1. Рекапитулация на свършеното до момента

Йора Атанасова информира членовете на УС за направеното досега около 
планирания Кукерфест 2012 и включените събития, както и трудностите при 
набирането средства. 

Членовете на УС се съгласиха с редуцирането (извършено вече петкратно) на 
Програмата на Кукерфест като обхват на събитията и особено като бюджет, както и с 
това да се търси спонсорство най-вече в натура (in kind). Там, където е  възможно, 
нещата да се направят без пари и с доброволчески труд. 
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Бе направен подробен преглед първо на събитията, за които е необходимо само 
организационни усилия и време и могат да се направят без пари: Кукерарт, Детски 
кукерарт, Детски карнавал, Етнотека, „Раздрънкване“. 

Членовете на УС направиха забележки и предложения. Например бе изразено 
съмнение от Пепа Танчева и Мария Христева, че родителите ще са склонни да платят 
по 6-7 лв. за детското парти в ресторант в рамките на Детския карнавал. Бе изразено 
и известно съмнение в мотивацията за включване на учителите в училищата в този 
карнавал, така че бе изтъкната необходимостта въпросът да бъде предварително 
сондиран с училищата и другите организации-потенциални участници. 

Членовете на УС направиха предложение за „раздрънкването“ да бъдат потърсени 
кукерските групи от село Горни Домлян, но особено от село Домлян и дори село Отец 
Паисиево, което е извън община Карлово, тъй като много от техните членове живеят 
в Карлово.

УС на ФК преразгледа участието на няколко кукерски селища като центрове на 
Кукерфест и реши да бъде направена следната промяна: град Баня, село 
Войнягово и село Климент да подготвят своите събития и да имат готовност да 
посрещат гости и туристи в един ден, вместо в три – на 22.2.2012, сряда, както 
следва: 

ГРАД БАНЯ 12:00 – 14:00
СЕЛО ВОЙНЯГОВО 14:30 – 15.30
СЕЛО КЛИМЕНТ – 16:30 – 17.30 ч.

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОГРАМА за всяко от трите селища:
- Показване на кукерски костюм – части на костюма;възможност за обличането му от 
всеки желаещ турист
- Изработка на части от костюма (кръжок)
- Традиционни ястия за Сирница от селището – показване на ястията и възможност 
за закупуването им
- Разглеждане на стари снимки от Старчовден
- Музей (етнографска сбирка)

В допълнение: местни забележителности като например евентуално Двореца в Баня
 
ЦЕНА: по 10 лв./човек
За организирани групи: предварителна заявка до 20.1.2012

2.2. Особено внимание членовете на Кукерфест отделиха на набирането на средства 
за събитията в Кукерфест, които не могат да бъдат извършени без кеш и най-вече на 
възможностите за набиране на около 1000 лв. за участието на Елица Тодорова, 
Стоян Янкулов и екип в откриването на Кукерфест на 20 ян. 2012, както и пари 
за озвучаване.

Йора Атанасова информира УС за:

- Проведените телефонни разговори с Елица Тодорова, за условията и плановете на 
изпълнителите, както и за голямото им желание да дойдат в Карлово за концерт, за 
репетиция за Хорото за Гинес по инициатива на Елица Тодорова и за видеоснимки с 
кукерите от Карловско за техния филм;
- Възможностите и цената за наемане на озвучаване, като Пепа Танчева предложи 
като алтернатива неин познат озвучител, работещ отскоро;
- Проведените разговори с Читалище Карлово около организацията на Откриването и 
концерта и за предоставяне на техните помещения за Кукерфест: над 1200 лв. за 
голямата зала (за закупуване на гориво за отоплението), 100 лв. - за новата 
Многофункционална камерна зала и безплатно – ползване на фоайетата.

УС на ФК реши да потърси финансово съдействие от Община Карлово за 
гостуването на Елица и Стунджи.
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Съобразно предложенията на членовете на УС се оформиха три варианта като 
възможност за финансиране на Кукерфест и участието на Елица и Стунджи, които да 
бъдат предложени на предстоящата среща в Община Карлово със заместник-кмета по 
културата, прес аташето на кмета и и.д. Началник на Отдел „Култура“:

1) Оптимален: Със съдействие на Общината, набиране на необходимия фонд и за 
Откриването на Кукерфест 2012 с участие на Елица и Стунджи (20.2.2012), и на 
Общинския кукерски празник (25.2.2012) с участие на възможно повече от 
кукерските групи от общината, тъй като предвиденият филм ще бъде силна реклама 
за Карлово, общината и местната култура;

2) Сливане на Откриването и Общинския кукерски празник в едно на 20.2.2012, 
понеделник, така че наличното финансиране да послужи и за двете неща, въпреки 
съществуващите недостатъци на този вариант;

3) Откриване главно с концерт на Елица и Стунджи и символично представянето на 
кукерите на Общински кукерски празник, при което на следващия ден, 21.2.2012, 
Елица и Стунджи обикалят за заснимане на филма няколко кукерски селища от 
Карловско.

2.3. Създаване на Организационен комитет и организационна рамка за осъществяване на 
проекта

Членовете на УС се съгласиха с предложението в Организационния комитет на 
Кукерфест 2012 да бъдат поканени всички кукерски читалища, както и останалите 
читалища от Карловско в релевантните събития, представители на училищата и 
другите организации и институциите, които желаят да участват в събитията от феста.

3. Въпреки поканата за среща от страна на Община Карлово към Йора Атанасова и целия УС, 
останалите членове  на УС решиха да не присъстват поради заетост.

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. Мария Христева
4. Пепа Танчева

с. Климент, 25.3.2012
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