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ПРОТОКОЛ  № 07-18/26.07.2018  
от  разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”  

проведено на 26.07.2018 г от 17:30 часа 
на ул. ''Презвитер Козма'' № 12 

 
 
Днес  26.07.2018 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 Инструкция за регата  
4. Други 
 
 
По т.1 от дневния ред: 
 
Членовете на УС и ОК обсъдиха отделните елементи от организацията на РКК 2018 свързани 
със спортно-техническата част, логистиката, социалната програма, безопасността и 
медийното отразяване на проявата. За обезпечаването на яхтите по време на гонките беше 
предложено да се осигури катер от ВМС. 
 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението да се 
организира присъствието на катер от ВМС.  
 
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 сключените договори със спонсори, които ще предоставят 
финансова подкрепа на Фондацията, както и споразуменията с фирмите, които ще 
предоставят продукти или услуги. От направената справка се установи, че средствата 
необходими за провеждането на РКК 2018 са осигурени. Предложено беше да се осигури 
касов апарат за целите на събиране на такси за участие в регатата, а също и при продажбата 
на сувенири. 
 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението да се 
осигури касов апарат за регатата.  
 
 
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 и ОК обсъдиха програмата и маршрута на регатата и възложиха на главния 
съдя да изготви инструкция за регатата.  
 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване предложението 
главния съдя да изготви инструкция за регатата.  
 
 
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: 
 
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 /   


