
 
 

 

 

 

 

Протокол № 54 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ „СИНЯ БЪЛГАРИЯ” 
 
 
 

Днес 20.10.2020г., се проведе онлайн заседание на Управителния съвет на Сдружение 
с нестопанска цел „СИНЯ БЪЛГАРИЯ”. 

 
На заседанието присъстват следните членове на Управителния съвет: 

 
АЛЕКСАНДЪР ЧАКЪРОВ – лично 
АНТОНИ ДЖАМБАЗОВ - лично 
ДАНИЕЛ СТРЕЗОВ - лично 
ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ - лично 
ИВАН ЦОЛОВ – лично 
НИКОЛА ГЕНОВ – лично 
НИКОЛАЙ ОБЛАКОВ – лично 
ТОДОР МИНЕВ – лично 

     
 

 Налице е мнозинство за провеждане на заседанието, съобразно Устава, поради 
което същото може да взима валидни решения. 
Заседанието на Управителния съвет се проведе по следния дневен ред: 
 
Дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане на основни цели за текущия мандат 
2. Дискусия относно участието на тръст „Синя България“ в кампаниите, организирани от 
ПФК Левски - помощ към ПФК Левски и управление на финансовите канали, създадени 
и администрирани от тръста 
3. Членове - приемане на нови + дискусия за състоянието след Общото събрание 
4. Изясняване и обсъждане на състоянието и управлението на официалния сайт на 
организацията. Актуалност на съдържанието, права за достъп и администриране на 
сайта, отговорни лица 
5. Разни 
 
По първа точка, Обсъждане и приемане на основни цели за текущия мандат: 
 
Бяха обсъдени и гласувани следните идеи: 
  
1. Раздробяване на акциите на тръста в ПФК Левски спрямо решението на ОС на 
сдружението през 2017г. 
 
В сегашната ситуация членовете на УС не са сигурни дали това ще донесе повече 
позитиви отколкото негативи. Поради тази причина се взе единодушно решение тази 



идея да не е основна цел за текущия мандат, но отново да се разгледат ползите и 
недостатъците от нея. 
 
2. Събиране на средства в касата на сдружението с цел закупуване на акции при 
подходяща възможност или форсмажорни обстоятелства. 
 
Членовете на УС стигнаха до съгласието, че без ясна цел и зададена конкретна сума, 
такова събиране на пари няма да бъде успешно. Предложението е отхвърлено 
единодушно. 
 
3. Разработване на бизнес план за оздравяване и развитие на Клуба, до превръщането 
му в независимо и самоиздържащо се търговско дружество. 
 
Предложение на Александър Чакъров управителният съвет на сдружението да 
разработи бизнес план, който да стабилизира финансовата ситуация в клуба. Тодор 
Минев е готов да предостави отчет за приход и разходи в клуба, който е правил преди 
време. Предложението е прието единодушно. 
 
4. Извършване на Финансов и данъчен анализ - 2019-2020 на ПФК Левски АД 
 
На 09.10.2020 Александър Чакъров и Никола Генов са участвали в среща с Павел Колев 
и представител на одиторска компания от т.нар. Голяма четворка. Одиторът е дал 
разяснение за целите, обхвата и цената на услугата. Павел Колев е дал принципното си 
съгласие такъв одит да се проведе, ако бъде заплатен изцяло от тръст „Синя България“. 
Предвид ясно заявените нагласи и на членовете по време на последното общо 
събрание, управителният съвет на тръста единодушно реши това да бъде един от 
водещите приоритети през настоящия мандат.    
 
5. Популяризиране на идеите и ценностите на тръста и привличане на членска маса 
 
По предложение на Тодор Минев управителният съвет на сдружението ще реализира 
видеодкаст. Даниел Стрезов предложи Иван Евстатиев да помогне, тъй като вече е 
развивал такъв проект при предишния мандат. Николай Облаков също предложи своята 
помощ като човек с достатъчно опит в медийните среди. Управителният съвет взе 
единодушно решение да подкрепи начинието, както и да работи по автоматизация на 
сайта относно придобиване/подновяване на членство.  
 
 
По втора точка, Дискусия относно участието на тръст „Синя България“ в 
кампаниите, организирани от ПФК Левски - помощ към ПФК Левски и управление 
на финансовите канали, създадени и администрирани от тръста: 
 
Думата взе Никола Генов и предложи организацията да оттегли своята подкрепа в 
дарителската кампания предвид продължаващото неспазването на ангажименти към 
кампанията от страна на ръководството на футболния клуб, в това число липса на ясен 
план за бъдещето на клуба. Председателят на тръста направи следното предложение: 
 
Тръстът да прекрати дейността си свързана с дарителските и членската кампания на 
ПФК Левски, с изключение на отчитането на парите, минаващи изключително и само 
през каналите, администратирани от „Синя България“. 
 

Гласуване: 
„ЗА” – 4 гласа – Антони Джамбазов, Димитър Костадинов Никола Генов, 
Тодор Минев 

 „ПРОТИВ” – 2 гласа – Даниел Стрезов, Николай Облаков 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа - Александър Чакъров, Иван Цолов 



Предложението не се приема. 
 
Думата взе Николай Облаков и изказа мнение, че отказ на организацията от кампанията, 
би могъл да доведе до дългорочни имиджови вреди на сдружението. От своя страна, той 
отправи следното предложение: 
 
Продължаване на публикуване на месечните отчети и превеждане на парите от каналите 
без никакви допълнителни ангажименти без нарочна среща с клуба. 
 

Гласуване: 
„ЗА” – 2 гласа – Даниел Стрезов, Николай Облаков,  
„ПРОТИВ” – 4 глас – Димитър Костадинов, Иван Цолов, Никола Генов, 
Тодор Минев 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 2 гласа - Александър Чакъров, Антони Джамбазов 

 
Предложението се отхвърля. 
 
Поради сериозността на темата и отсъствието на Иван Евстатиев от събранието, се взе 
решение на следващия управителен съвет въпросът да се дискутира отново и да се 
вземе окончателно решение. 
 
 
По трета точка, Членове - приемане на нови + дискусия за състоянието след 
Общото събрание: 
 
Управителният съвет прие за редовни членове следните: 
 
1. Георги Илиев Пешев 
2. Димитър Емилов Панайотов 
3. Иван Найденов Иванов 
4. Иван Николаев Петков 
5. Мартин Иванов Кендашки 
 
С това общият брой на членовете нараства до 200 човека. Констатиран е фактът, че 
едва малко над половината са платили членският си внос за 2020 година. 
 
По четвърта точка, Изясняване и обсъждане на състоянието и управлението на 
официалния сайт на организацията. Актуалност на съдържанието, права за 
достъп и администриране на сайта, отговорни лица: 
 
Даниел Стрезов обеща в най – кратък срок да даде достъп до сайта на Иван Цолов и 
Николай Облаков. Последните двама трябва да се заемат с актуализиране на 
информацията на сайта. 
 
Поради дълго продължилата среща се взе решение пета точка, Разни да не бъде 
разглеждана.  
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет беше закрито. 

  



 
ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 
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Александър Чакъров 

 
 

.......................................................................................... 
Антони Джамбазов 
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Даниел Стрезов 
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Димитър Костадинов 
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Иван Евстатиев 
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Иван Цолов 
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Никола Генов 
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Николай Облаков 
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Тодор Минев 


