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ПРОТОКОЛ  № 02-18/21.02.2018  
 

от  заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”  
проведено на 21.02.2018 г от 17:30 часа в офиса на Фондацията  

 
 
Днес  21.02.2018 се проведе 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: Олга Томова, Веселин Атанасов и Дамян Начев 
 
УС на ФКК има кворум и заседанието може да продължи. 
 
Събранието започна своята работа по обявения дневен ред: 
 
1. Преглед на протокола от заседание на 10.01.2018  
2. Обсъждане на новия сайт на ФКК. 
3. Обсъждане на кампанията по намиране на спонсори. 
4. Други. 
 

 
По т.1 от дневния ред: 
 
На председателя на ФКК к.д.п. Т. Томов и останалите присъстващи беше представен протокола 
от заседанието на УС на 10.01.2018 и след направените обсъждания беше предложено решение 
да се премине към подписването му. 
 
УС на ФКК подложи на гласуване решението да се премине към подписване на 
протокола.  
 
 
 
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: 
 
Членовете на УС на ФКК обсъдиха възможността да се  наеме фирма която да изработи сайта, 
тъй като не е по възможностите на членовете на Фондацията.  
 
След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението да се 
избере фирма изпълнител за изготвянето на новия сайт на Фондацията. 
 
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 агенти и рекламни агенции, на 
които да се предостави правото да търсят спонсори за Регатата, срещу процент от намерените 
суми. 

 
След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението да се 
потърсят заинтересовани агенции, които да намират спонсори за 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 19:00 ч. 
 
 
 
 
Председател на събранието:                            Протоколчик:           
                                               /к.д.п. Т. Томов /                       /  Д. Новак /   


