
1 
 

ПРОТОКОЛ  № 09-18/28.09.2018  
 

от  разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”  
проведено на 28.09.2018 г от 18:00 часа на ул. „Презвитер Козма” 12 

 
Днес  28.09.2018 се проведе разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”  
 
От УС на ФКК присъстваха :   1.   К.д.п. Тома Томов 

2 Димитър Новак 
3 Иван  Георгиев  
 

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

От поканените присъстваха: Олга Томова, Веселин Атанасов, Михаил Томов 
 
УС на ФКК има кворум и заседанието може да продължи. 
 
 
Събранието започна своята работа по обявения дневен ред: 
 
1. Представяне на Финансовия отчет за проведената регата”Кор Кароли” 2018. 
2. План за спонсорска кампания за предстоящия «Златен глобус» и изданието на регата «Кор 
Кароли» 2019.  
3. Подготовка за „Златен глобус” 2018. 
4. Определяне на дати за провеждане на Регата „Кор Кароли” 2019  
5. Пререгистрация на ФКК 
6. Изработване на паметна плоча на к-н Г. Георгиев за дома, в който е живял. 
 
По т.1 от дневния ред: 
 
К.д.п. Т. Томов представи на присъстващите финансовия отчет за приходите и разходите за 
провеждане на на Регата „Кор Кароли” 2018. Налични са документи за всички направени 
разходи и са издадени съответните фактури за получените суми от Фондацията.  
 
След разглеждането на финансовия отчет и документите УС на ФКК подложи на 
гласуване решението да се приеме  финансовия отчет, а документите да бъдат 
представени за осчетоводяване.  
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Иван Георгиев – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Предложението е прието с 3 гласа  '' ЗА'' 
 
 
 
По т.2 от дневния ред: 
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Членовете на УС на ФКК обсъдиха възможните направления за намиране на спонсори и ги 
структурираха както следва: 

1. Привличане на общини към регатата и подготовка на договор с изисквания, които да 
покрият съответните общини. Като потенциални възможности са определени Варна, 
Бургас, Св. Влас, Несебър, Балчик и Царево. За координатори с общините са 
определени Тома Томов и Веселин Атанасов. 

2. Активна кампания за набиране на спонсори за Регата „Кор Кароли” 2019 и 
изпращане на писма до стари и настоящи партньори на събитието. За координатор на 
спонсорите е определен Димитър Новак. 

3. Търсене на агенти, брокери и рекламни агенции, които да посредничат за 
намирането на спонсори. 

 
След направените обсъждания, УС на ФКК предложи да бъде гласувано решението  
изброените горе позиции да бъдат приложени в рекламната кампания за Регата „Кор 
Кароли” 2019  
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Иван Георгиев – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа '' ЗА'' 
 
По т.3 от дневния ред: 
 
Членовете на УС обсъдиха възможността церемонията за „Златния глобус” 2018 да се проведе 
в Юнашки салон.  

 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване решението 
церемонията за „Златния глобус” 2018 да се проведе в Юнашки салон.  
  
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Иван Георгиев – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа  '' ЗА'' 
 
 
По т.4 от дневния ред: 
 
Членовете на УС обсъдиха възможните дати за провеждане на Регата „Кор Кароли” 2019 и 
отчитайки празника на град Варна 15 август избраха периода от 15 до 18 август включително, 
със старт във Варна и финал в Бургас.  
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 След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване решението Регата 
„Кор Кароли” 2019 да се проведе от 15 до 18 август включително, със старт във Варна и 
финал в Бургас.  
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Иван Георгиев – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа  '' ЗА'' 
 
По т.5 от дневния ред: 
 
Членовете на УС обсъдиха възможността да се направи проучване и по време на ОС да се 
представи доклад за ползите от пререгистрацията на ФКК, с цел осигуряване на възможност за 
извършване на повече дейности.  
 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване решението да се 
възложи на експерти да направят проучване относно ползите от пререгистрация на ФКК. 
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Иван Георгиев – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа  '' ЗА'' 
 
По т.6 от дневния ред: 
 
Иван Георгиев информира присъстващите, че паметната плочата, поставена на фасадата на 
дома, където е живял к-н Г. Георгиев е открадната. УС обсъди възможността да се изработи 
нова плоча и възложи на И. Георгиев да направи проучване за изработката и монтажа на нова 
плоча. 
 
След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване решението да се 
направи проучване за изработка и монтаж на нова паметна плоча. 
 
Гласували: 
К.д.п. Тома Томов – ''ЗА'' 
Димитър Новак – ''ЗА'' 
Иван Георгиев – ''ЗА'' 
 
Предложението е прието с 3 гласа  '' ЗА'' 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 20:00 ч. 
 
Председател на събранието:                            Протоколчик:           
                                               /к.д.п. Т. Томов /                       /  Д. Новак /   


