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ПРОТОКОЛ  № 06-18/04.05.2018  
от  разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”  

проведено на 04.05.2018 г от 17:30 часа 
на ул. ''Презвитер Козма'' № 12 

 
 
Днес  04.05.2018 се проведе разширено заседание на Управителния Съвет на Фoндация „Кор 
Кароли”.  
 
От УС на ФКК присъстваха :   1.   К.д.п. Тома Томов 

2 Пламен Георгиев 
3 Димитър Новак 

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

От поканените присъстваха: Веселин Атанасов, Дамян Начев, Хенри Кокончев 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.  
2. Спонсори за Регатата.  
3. Изготвяне на Известие за регата (NOR) 
4. Сайт ФКК 
5. Други 
 
 
По т.1 от дневния ред: 
 
Членовете на УС разгледаха и обсъдиха предложените варианти за визия на рекламните 
материали за регатата, разработени от дизайнера, като нито един от тях не беше приет за 
подходящ. 
 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението да се 
направи ново задание към дизайнера с ясна концепция за визията, по която да се 
разработят няколко варианта, като в последствие бъде избран един от тях.  
 
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Пламен Георгиев – ''ЗА'' 
 
 
Предложението е прието с 3 гласа  '' ЗА'' 
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По т.2 от дневния ред: 
 
Членовете на УС разгледаха кореспонденцията със спонсорите и отчетоха потвържденията и 
отказите за участие в новото издание на регатата. От миналагодишните спонсори Опел и 
Метро не потвърждават участие за 2018 година. Нови спонсори още не са потвърдили 
участие. 
 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението да се 
разшири обхвата на фирми до които да се изпратят писма с покана за участие в РКК 
2018.  
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Пламен Георгиев – ''ЗА'' 
 
 
Предложението се прие с 3 гласа '' ЗА'' 
 
По т.3 от дневния ред: 
 
Членовете на УС разгледаха разработеното от главния съдия известие за регата. Направени 
бяха коментари и предложени корекции в текстовете. 
 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението да се 
коригират маркираните точки от известието за регата и представят за окончателно 
одобрение от УС преди публикуването.  
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Пламен Георгиев – ''ЗА'' 
 
 
Предложението се прие с 3 гласа '' ЗА'' 
 
 
По т.4 от дневния ред: 
 
Членовете на УС бяха запознати с възможностите за актуализация на сайта на Фондацията и 
добавянето на допълнителни информационни менюта, съдържащи информация за отминали 
регати, архив със снимки и исторически сведения за Фондацията. Обсъдено беше 
възможността за добавяне на онлайн магазин за продажба на сувенири и рекламни материали. 
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След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението да се 
изготви проект за новияте допълнения към сайта, който да се обсъди от УС.  
 
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Пламен Георгиев – ''ЗА'' 
 
 
Предложението се прие с 3 гласа '' ЗА'' 
 
 
По т.5 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 /   


