ПРОТОКОЛ № 05-18/12.04.2018
от разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”
проведено на 12.04.2018 г от 17:30 часа
на ул. ''Презвитер Козма'' № 12

Днес 12.04.2018 се проведе разширено заседание на Управителния Съвет на Фoндация „Кор
Кароли”.
От УС на ФКК присъстваха :

1. К.д.п. Тома Томов
2 Иван Георгиев
3 Димитър Новак

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

От поканените присъстваха: Веселин Атанасов и Олга Томова.
УС на ФКК има кворум и заседанието може да продължи.

Събранието започна своята работа по обявения дневен ред:
1. Обсъждане на организацията за Регата "Кор Кароли" 2018 и маршрут.
2. Спонсори за Регатата.
3. Други

По т.1 от дневния ред:
Членовете на УС, като отчетоха начина на организация на РКК 2017, предложиха за новото
издание на Регатата през 2018 год. град Бургас отново да бъде стартово пристанище, а
маршрута да бъде: Бургас – Созопол - Св. Влас – Варна.
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението
Бургас да бъде стартово пристанище за Регатата, а маршрута да бъде: Бургас – Созопол
- Св. Влас – Варна.

Гласували:
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА''
Димитър Новак – ''ЗА''
Иван Георгиев – ''ЗА''

Предложението е прието с 3 гласа ''ЗА''
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По т.2 от дневния ред:
Членовете на УС предложиха да се изпратят писма с предложение за повторно участие на
всички спонсори на регатата от 2017 година, както и да се потърсят нови контакти с фирми от
различни сектори, като всеки от членовете на ОК ще отговаря за определена група от
потенциални партньори.
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението да се
изпратят покани за повторно участие на спонсорите от 2017 година и да се потърсят
нови фирми, които да се включат в регатата.

Гласували:
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА''
Димитър Новак – ''ЗА''
Иван Георгиев – ''ЗА''

Предложението се прие 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 19:00 ч.

Председател на събранието:

Протоколчик:
/Т. Томов /

/ Д. Новак /
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