
П Р О Т О К О Л  № 01 /13.03.2019 г. 
 

Днес, 13.03.2019г. от 18:00 ч. в зала 17 на Младежки дом „Орбита“, гр. Варна се 
проведе Годишно отчетно събрание на Фондация „Кор Кароли“ при следния дневен 
ред: 
1. Доклад на контрольора за легитимността на събранието; 
2. Доклад на Управителния съвет за дейността на Фондацията през 2018 година; 
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2018 година; 
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на 
контрольора за дейността им през 2018 година; 
5. Приемане на нови членове; 
6. Обсъждане на предложение за пререгистрация на Фондацията с промяна на 
обстоятелства; 
7. Приемане на програма за дейността на Фондацията през 2019 година; 
8. Други. 
 
По т.1 Доклад на контрольора за легитимността на събранието: 
Присъстващи: Стефан Методиев, Дарина Иванова, Георги Димитров, Тома Томов, 
Пламен Георгиев, Хенрих Кокончев, Цено Кътов, Емил Кайкамджозов, Лъчезар 
Братоев, Веселин Атанасов, Димитър Новак, Никифор Герчев (представляван от 
Т.Томов), Веселин Лазаров (представляван от Г.Димитров), Иван Георгиев 
(представляван от Олга Томова) 
Присъстват 14 члена (трима с пълномощно) – събранието е легитимно. 
След проведеното гласуване, единодушно за председател на събранието е избран 
Хенрих Кокончев, за протоколчик – Георги Димитров. 
 
По т.2. Доклад на Управителния съвет за дейността на Фондацията през 2018 г., 
т. 3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2018 година и т. 4. Освобождаване 
от отговорност на членовете на Управителния съвет и на контрольора за 
дейността им през 2018 година; 
Т. Томов прочете Доклада за работата на ФКК през 2018 г. и плана за работа на същата  
през 2019 г. (т.7). 
По предложение на председателя, контрольорът прочете отчета за 2018 г. (т.3). 
Докладът и планът за работа, както и отчетът на контрольора, бяха приети с абсолютно 
мнозинство – 14 гласа „за“. 
Веселин Атанасов отправи апел към всички за съдействие при намиране на спонсори. 
Хенрих Кокончев: Аз реших Про-Ам гонката да е по реално време, поради опасения, че 
секретарят няма да успее да обработи резултатите по хендикапната система, за което 
поемам отговорността. 
Л.Братоев – да се помисли за стимулиране на ранното записване на яхтите и 
въвеждането на тракинг системата, да се закупят съвместно с регата Варна Ченъл Къп 
40 батерии, които да се дават на лодките. 
Пламен Георгиев: Предлагам Про-Ам гонката да е “time on time”, а за останалите “time 
on distance”. А ранното зписване да се стимулира, като се намали таксата с 50 %. 
Л.Братоев – напълно подкрепям предложенията на Пламен. 
Ст.Методиев – от миналото събрание имам предложение при приемане на документи 
към секретариата да има още хора. Да има екип, запознат с правилата на застраховане и 
на българското корабоплаване. 
Тома Томов – тъй като по време на регатата отсъствах искам да благодаря на всички, 
участвали при организирането й. Наистина трябва да се направи нова разстановка, но 



съдийският състав ни коства доста като разходи и не можем да си позволим да го 
разширяваме много. Тази година е имало хора, които са подпомагали дейността на 
секретариата при записването на участващите лодки, които не са били съдии, а 
технически лица по провеждането и организирането на регатата – Димитър, Филип, 
Веселин, Олга – доброволци, подпомагащи цялостното организиране на регатата И 
секретариата в т.ч.  
Ст.Методиев – докладът е обширен, подробен, но дейността на фондацията се основава 
само на Регата „Кор Кароли“ и Златен Глобус „Кор Кароли“. Трябва да се разшири 
дейността с подпомагане на клубове, ветроходци и т.н., което се прави от Академия 
„Кор Кароли“, която не е наша. Какво правим с името? 
Тома Томов – миналата година пуснахме жалба до Патентно ведомство, но нямаме 
отговор. При запитване казват, че ще получим отговор и толкова. Ще пиша до 
Министерството на икономиката, под чиято шапка е Патентното ведомство. На 
18.06.2018 г. Академията е подала заявление за регистрация и през януари т.г. са я 
регистрирали. Във Варна няма клон на Патентното бюро. 
Емил Кайкамджозов – мисля, че е по-добре, ако си сътрудничим с Академията. 
Тома Томов – важно е, като се върши нещо, да има ефект. Можем да си сътрудничим и 
нямаме основание да не го правим – въпросът е в какъв аспект. 
Ст.Методиев – основната тема на Академията е „Ветроходството в Черно море“, но 
няма разбивка точно какво ще правят.  
Дарина Иванова – ако сте съгласни, можем да ги поканим за колективен член на 
Фондацията. 
Х.Кокончев – да проверим кой от спонсорите на двете организации съвпада и да го 
изберем да преговаря. Мисля, че с това може да се заеме Е.Кайкамджозов. Като 
председател на събранието, предлагам, който е съгласен с предложението на Дарина и 
представител Емо – да гласува. 
13 гласа „за“. 
1 глас „против”. 
Ц. Кътов – подкрепям доклада. Сайта на ФКК става все по-съвършен, но колкото по-
пълна информация има, толкова по-добре. За регатата – поздравления за 
организаторите. Регатата е записана като международна, за което трябва да е 
регистрирана в World sailing. Трябва да се види Комисията по килово ветроходство 
какви изисквания има, елементи за сигурност и т.н. Да се включи изискването за 
двигател в Обявата. Техническата комисия трябва да има ангажименти и по време на 
самото състезание, което е свързано със сигурността при провеждане на регатата. 
Т. Томов – по сайта единственият проблем е времето и хората, които са ангажирани и с 
друга работа и не е във възможностите им да отделят време. Колкото за съдиите – не 
апелирам да ги намаляме, доколкото зависи от УС ще се прави всичко възможно за 
гарантиране на сигурността. 
Л.Братоев – кап.Томов, защо на сайта са изтрити снимките от регатата с LZ Yachting. 
Фотографите казаха, че всички снимки са ги дали на М.Томов и вероятно той ги е 
изтрил. Сигурен съм, че ако ти беше тук, това нямаше да се случи. 
Т.Томов – на сайта не са качени всички снимки, не знам защо се е получило така, но не 
мисля, че е нарочно. 
Пл.Георгиев – върнати ли са тракерите, които ползвахме преди две години? 
Т.Томов – върнати са. 
Премина се към гласуване на Доклада, препоръките, Отчета на контрольора и Плана за 
работа през 2019 г. – абсолютно мнозинство – 14 гласа „за“. 
Гласува се за приемане на Доклада на УС за дейността на ФКК за 2018 г. по т. 2 от 
дневния ред, Отчета на контрольора и приемане на ГФО за 2018 г. по т.3 от 



дневния ред и освобождаване от отговорност на членовете на УС на ФКК и 
контрольора за 2018 г. по т.4 от дневния ред – абсолютно мнозинство – 14 гласа 
„ за“. 
 
По т. 5. Приемане на нови членове  
Не беше проведено обсъждане и гласуване поради липса на кандидатури за приемане.  
 
По т. 6. Обсъждане на предложение за пререгистрация на Фондацията с промяна 
на обстоятелства 
Премина се към обсъждане на т.6: 
Т.Томов – към момента няма установена практика за преобразуване на фондация в 
сдружение, тъй като, съгласно Закона за търговския регистър и РЮЛНЦ, съдилищата 
прехвърлят вписването към Търговския регистър, който изобщо няма практика, от 
която можем да почерпим опит при преобразуването и рискуваме да изгубим платените  
такси. Влизаме в противоречие с начина на финансирането. Да използваме да направим 
преобразуване от частна в обществена полза, за да нямаме проблеми с финансирането. 
Това преобразуване води до обременяване на отчетността. 
Ст.Методиев – трябва внимателно да се преценят ползите и вредите при едно такова 
преобразуване. 
Цено Кътов – тази промяна иска ли и промяна в Устава? 
Дарина Иванова – за да се промени в обществена полза трябва да се свика Общо 
събрание. 
Олга Томова – това, че Търговският регистър няма практика в преобразуването е факт. 
Дарина е права, че трябва да се свика ОС. Търговския регистър съществува отдавна и 
има много практика вече по него, но съгласно ЗТРРЮЛНЦ вече е преобразуван и 
включва юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани към Окръжните 
съдилища в цяла България, в т.ч. и фондациите и именно там следва да бъде 
пререгистрирана ФКК. За да не се загърбва и заличава това, което е създадено от Борис 
Ганчев, то предлагам Фондацията да продължи да съществува и извършва дейността 
си, но за целите на финансирането, да бъде създадено ново ЮЛНЦ или да се ползва ВК 
„Кор Кароли“, ако е регистрирано като СНЦ за осъществяване на обществено полезна 
дейност.  
Пл.Георгиев – ако преминем в обществена полза, ще се увеличат ли разходите за 
счетоводство? 
Дарина Иванова – има само един документ повече. 
Т.Томов – смятам, че точката в дневния ред на настоящото събрание е напълно 
достатъчна и не е необходимо отделно ОС. 
Премина се към гласуване за преобразуване в обществена полза, което бе прието с 
абсолютно мнозинство – 14 глас „ за“. 
 
Тъй като по т.8 няма изказвания, председателят обяви закриване на заседанието, поради 
изчерпване на дневния ред, в 20:00 ч. 
 
Председател:..............................   Протоколчик:.............................. 
/Х.Кокончев/     /Г.Димитров/ 
 
гр. Варна 
13.03.2019 г. 


