
Протокол: 27.11.2019 
 

Присъстващи: Ники, Ицо, Мартин, Камен, Пандов, Рени, Крис, Марио 

Протоколчик: Мартин 

 
1. Среща с представители на TESY 

 
• Мартин е пратил сметката, чакаме плащането за залата от ТЕСИ 
• Мартин ще прати на ТЕСИ бележката за плащането  
• Мартин и Марио ще платят сметката 

 
2. Писмо на GEMA 

 
• Продължаваме да нямаме отговор от тях 

 
3. Рожден ден на AVKM 

 
• Дата: 30.11.2019 
• Резервацията: Бадишбраухаус 
• Събитието е пуснато 
• Камен ще подготви бележки за дарения и печат 
• Мартин ще пише мейл резервацията да е в залата за непушачи 

 
4. Театър 

 
• Иви и Мартин ще говорят с Орлин като дойде на 01.12 
• Ако не може да ни предложи нещо за напролет, ще мислим друг вариант – 

евентуално Мартин ще се опита отново с Бонин за април месец 
 

5. Сайт 

 
• Камен продължава да качва информация и да го актуализира 

 
6. Писмо от Финанцамт 

 
• Документите са изпратени, чакаме отговор 

 
7. 8-ми декември (6-ти декември) 
  

• Партито ще се състои на 6-ти вечерта в Europabar 
• Събитието е публично отворено за всички 
• Парти за откриването на SS 20 – 25 април /събота/ – Пандов ще пробва The 

Cave / NCO 2 до дуалното / на Parkstrasse – Ники Младенов ще проучи 
• Парти за откриването на WS 20/21 – 24 октомври /събота/ заедно с AVKM 

Race VIII – партито ще е в The Cave, вече имаме подписан договор 



• Парти за 8-ми декември догодина – на 12 декември /събота/ – отново 
Пандов ще пробва The Cave 

 
8. 3ти Март 
 

• Мартин ще пише за Stephensaal и за 03.03.2021 
• Фестзал е запазена за 02.03.2020 
• Рени ще разпита за места, където Хоп-Троп да репетират 
• Потвърдили до момента: Хоп-Троп, Бела Радо, Сиртос, манхаймци, Ян 

Бибиян 
• Ян Бибиян ще подготвят пиеса, но ще кажат на по-късно колко ще е дълга 
• Калин и Роси ще кажат на по-късен период 
• Търсим таланти от новодошлите, участници за скечове 
• Стефи, Рени, Юлиан и Ицо като варианти за водещи 
• Мартин си пише с Асен от Щутгарт с гайдата 
• Ники се е свързал с всички с изключение на групата от Базел 
• Юлиан е съгласен да бъде водещ 
• Мартин има предложение за благотворителна акция: 

◦ Клуб „Хвърчило“ във Варна 
◦ www.klubhvarchilo.org 
◦ Обучават младежи с увреждания и ментални затруднения на възраст 

над 14 години в три основни направления: 
▪ умения за самостоятелен живот – независимост в ежедневието  
▪ умения за труд 
▪ умения за общуване. Осигуряват работа на младежи с ментални 

◦ Екипът включва обучители, психолози, социални работници, педагози, 
както и много младежи-доброволци 

• Камен се е свързал с тях и през ваканцията ще отиде да ги провери  
 

9. Регистриране в съда 

 
• Пандов и Христо са ходили при нотариуса 
• Документите ще бъдат изпратени  
• Марио и Мартин ще платят сметката 

 
10. IStO 
 

 Камен е предал документите и чакаме да ни преведат пари 
 

11. Förderverein 

 
• Мартин ще попълни формуляра от сайта  

 
12. Записване като Hochschulgruppe 

 
• Ники е подготвил документите и ще ги прати скоро 

 
13. Благотворителна акция за Коледа 
  



 Мартин и Христо ходиха в АКК – няма свободно преди Нова година – няма 
да правим благотворителна акция 

 
14. Кънки/Вино пред двореца 

 
• 11.12.2019 /сряда/  
• Христо ще пусне събитието във фейсбук 

 
15. Дървета 

 Мартин и Крис ще проучат как стои въпроса да садим дръвчета напролет 


