
1 
 

ПРОТОКОЛ  № 10-18/03.12.2018  
 

от  разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли” и  
организационния комитет за церемонията „Златен глобус” 2018 
проведено на 03.12.2018 г от 17:30 часа в офиса на Фондацията  

 
 

Днес  03.12.2018 се проведе разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли” и  
организационния комитет за церемонията „Златен глобус” 2018. 
 
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:  Веселин Атанасов, Дамян Начев, Олга Томова. 
 
УС на ФКК има кворум и заседанието може да продължи. 
 
Събранието започна своята работа по обявения дневен ред: 
 
1. Подготовка на организацията за церемонията по връчване на наградата „Златен Глобус” 2018. 
2. Обсъждане на кандидатури за „Златен глобус” 2018 
3. Други 
 
По т.1 от дневния ред: 
 
К.д.п. Т. Томов представи на присъстващите План-график за подготовка и провеждане на 
церемонията за връчването на наградите „Кор Кароли Златен Глобус” и „Тинко Трифонов” на 
20 декември 2018 година. Разгледани и подробно обсъдени и коригирани, където е нужно, бяха 
всички 43 на брой позиции, като към всяка точка се определиха отговорници и поставиха 
срокове. 
 
След разглеждането на План-графика и проведените коментари, УС на ФКК подложи на 
гласуване решението да се изпълнят всички записани позиции във вида, в който са 
обсъдени по време на разширеното заседание, от съответните отговорници и при спазване 
на посочените срокове. Приложено към настоящия протокол е План-графика в 
окончателния му вид. 
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Бистра Рачева – ''ЗА'' 
Предложението е прието с 3 гласа  '' ЗА'' 
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По т.2 от дневния ред: 
 
К.д.п. Т. Томов представи на УС и на присъстващите членове/дарители на Фондация „Кор 
Кароли” постъпилите до момента кандидатури за наградата „Кор Кароли Златен Глобус”  
  
След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението 
всички изброени кандидатури да бъдат включени и разгледани от комисията за 
определяне на носителя на ''Златния глобус'' 
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Бистра Рачева – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа '' ЗА'' 
 
 
По т.3 от дневния ред: 
 
Не бяха предложени въпроси за обсъждане 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 20:00 ч. 
 
Приложение: План-график за подготовка и провеждане на церемонията за връчване на „Златен Глобус” 
 
 
 
Председател на събранието:                            Протоколчик:           
                                               /к.д.п. Т. Томов /                       /  Д. Новак /   


