
Протокол: 6.11.2019 
 

Присъстващи: Ники, Христо, Мартин З., Камен, Петя, Рени, Пандов, Иван, Марио, Крис 

Протоколчик: Ицо 

 

 1.Semestereröffnugsparty 

• Отпада 
• Пандов и Ицо са се свързали с DJ Чефо, който организира парти на 23.11 
• Чефо се е съгласил на безплатен вход за 20 - 30 човека. 
• Ще го информират за бъдещите ни планове за партита, така че да не се 

препокриват и ще го помолят да ни информира предварително, ако ще 
организира нещо в бъдеще в Карлсруе 

• Пандов ще довърши преговорите с Чефо. 
   

2. Среща с представители на TESY 
 

• Събитието е пуснато 
• От АСТА отказват да покрият таксата (49 евро/час за 4 часа) за 

Хаусмайстер, тъй като на събитието ще присъства фирма 
• Мартин се е свързал с TESY 
• TESY ще покрият таксата, но фактурата ще бъде издадена на наше име 
• Плащането първо ще мине през нас, а след това TESY ще направи дарение 

 
3. Писмо на GEMA 

 
• Ники има предложение да ги платим при условие, че ще ни ги върнат, когато 

докажем правотата си 
• Ники се свърза с тях отново по имейл. Още няма отговор. 
• Чакаме отговор 
• Ники ще звъни отново утре. 

 
4. Рожден ден на AVKM 

 
• Дата: 30.11.2019 
• Резервацията в Бадишбраухаус е потвърдена 
• Събитието е пуснато 
• Няма да пращаме покани. Ще звъним на хората. 
• Крис е говорил с Иван Иванов. Иван ще говори с още хора в България. 
• Ицо ще прати мейли на листата и ще пусне напомняне във фб 

 
5. Театър 
 

• Мартин е запазил залата за датите 
• Все още чакаме информация за обстановката от Иван Юруков 



• Има предложение за импротеатър. 
 

 
6. Сайт 
 

• Сайтът е почти преведен 
• Добавени са страниците: Устав (Ферайн), Стари форщандове, Протоколи 
• Да добавим фб страница, youtube, галерия (може да е просто фб линк) 
• Импресум на немски – име на ферайна, форщанд, членове с длъжности,  

рег. Номер, банкова сметка (към контакти), мейл 
• Събития 

 
7. Писмо от Финанцамт 

 
• Петя и Камен започнаха процеса по регистрация на дружеството в онлайн-

платформата Elster 
• Регистрацията е нужна за предаването на декларацията 
• Камен се е свързал с Finanzamt 
• Срокът е удължен до 16.11 
• Получихме кода за сигурност по пощата 
• Петя и Камен ще го завършат днес 

 
8. 8 декември 
 

• Варианти: Stadtmitte, The Cave, AKK, Synthicat, Z10 
• Вместо 8 декември може да е на 7-ми, защото 8-ми е неделя 
• Ицо ще му помага с резервациите 
• Пандов ще резервира места за бъдещи събития – 24.10.20, 07.12.20  
• Пандов е звънял – the cave, synthicat, croco keller – не стават. Stadtmitte не 

отговарят. 
• Ицо ще звъни на вариантите от what’s app. 

 
9. 3ти Март 

 
• Stephansaal е резервирана за 03.03 
• Мартин ще запази Фестзал за предишния ден за репетиции 
• Ники е писал на Хоп-Троп 
• Хоп-Троп ще участват, Сиртос, Бела Радо, Манхайм 
• Калин и Роси ще кажат на по-късен период 
• Търсим таланти от новодошлите, участници за скечове 
• Ники ще се свърже Петя Каджаманова (Ян Бибиян) 
• Стефи, Рени, Юлиан (ще му пише Криси) и Ицо като варианти за водещи 
• Ники ще се свърже с Агенцията за българи в чужбина 
• Обмисляме да върнем викторината 
• Крис ще пише на Фрайбург 
• Марти ще пише на Асен с гайдата от Щутгарт 
• Марио обмисля да се включи със скеч 
• За благотворителна акция: ще се търсят домове 
• Ники ще пише за Fasanengarten за Хоп-Троп репетиции 

 



 
 
10. Регистриране в съда 

 
• Документите не са пристигнали в съда в Манхайм 
• Пандов е запазил час при нотариус Мариенстр. 24: 25.11, 08:00. Ще ходят 

Пандов и Камен. (Satzung, формуляра и табличка с форщанда, протокола) 
 

11. Членски карти 

 
• Има пост в групата, за тези които не са си получили членските карти 

 
12. Фейсбук страница  

 
• Настройките в страницата са променени, така че бъдещи постове да трябва 

да бъдат одобрени от администраторите 
 

13. Förderverein  

 
• Ще изготвим план с цел финансиране на 3ти март 
• Крис и Мартин ще питат Хафи за датите на Sitzung des Fördervereins 

 
14. Записване като Hochschulgruppe  

 
• Ники ще се заеме 

 
15. Благотворителна акция за Коледа 

  

 Обмисляме да продаваме гофрети и топло винце пред АКК 

 Ще разпитаме за акции 

 Криси ще потърси дом в София. 

 
 

 


