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ПРОТОКОЛ  № 03-18/09.03.2018  
 

от  разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”  
проведено на 09.03.2018 г от 17:30 часа в офиса на Фондацията  

 
 
Днес  09.03.2018 се проведе разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”  
 
От УС на ФКК присъстваха :   1.   К.д.п. Тома Томов 

2 Димитър Новак 
3 Пламен Георгиев  

От УС на ФКК отсъстваха :  
1. Бистра Рачева 
2. Иван Георгиев 
 

От поканените присъстваха: Михаил Томов и Веселин Атанасов 
 
УС на ФКК има кворум и заседанието може да продължи. 
 
Събранието започна своята работа по обявения дневен ред: 
 
1. Преглед на отчетния доклад на УС  
2. Обсъждане на новия сайт на ФКК. 
3. Обсъждане на кампанията по намиране на спонсори. 
4. Други. 
 

 
По т.1 от дневния ред: 
 
К.д.п. Т. Томов представи на присъстващите отчетния доклад за изминалата година и след като 
беше разгледан и обсъден от присъстващите, беше предложено решение да се премине към 
приемането му от УС и представянето му на ОС.  
 
УС на ФКК подложи на гласуване решението да се приеме доклада на УС за годината и 
представи пред членовете на Фондацията.  
 
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Пламен Георгиев – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа  '' ЗА'' 
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По т.2 от дневния ред: 
 
Михаил Томов предложи да направи контакт с програмисти, които да изработят сайта на 
Фондацията през следващата седмица. На срещата ще присъстват членове на Фондацията, 
които ще представят визията за новия сайт на програмистите.  
След направените обсъждания, УС на ФКК  гласува решението да се организира среща 
през следващата седмица между представители на Фондацията и програмистите.. 
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Пламен Георгиев – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа '' ЗА'' 
 
По т.3 от дневния ред: 
 
Членовете на УС на ФКК обсъдиха възможността да се потърсят отново контакти с „Експрес 
банк” и „Декатлон”, за участие в Регатата като спонсори и партньори.  

 
След направените обсъждания, УС на ФКК гласувано решението да се потърсят 
«Експресбанк» и «Декатлон» за спонсори на Регатата.  
  
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Пламен Георгиев – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа '' ЗА'' 
 
По т.4 от дневния ред: 
 
По точка 4 не бяха предложени въпроси за обсъждане. 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 19:30 ч. 
 
 
 
 
 
Председател на събранието:                            Протоколчик:           
                                               /к.д.п. Т. Томов /                       /  Д. Новак /   


