
                  
 

Протокол № 47 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СИНЯ БЪЛГАРИЯ” 
 

Днес 02.02.2016г., в гр. София, се проведе заседание на Управителния 
съвет на Сдружение с нестопанска цел „СИНЯ БЪЛГАРИЯ”.  

 
На заседанието присъстват следните членове на Управителния съвет: 
ВАСИЛ КОЛЕВ- лично 
ТОДОР ТОДОРОВ – лично 
КОНСТАНТИН ТЕРНЯНОВ – лично  
ДЕСИСЛАВА ДЖЕРМАНСКА – лично 
ПЕТЪР ГАНЕВ – лично 
АНТОНИ ДЖАМЖАЗОВ – лично 
ИВО ТАСКОВ – лично 
НИКОЛАЙ ИСТАТКОВ –  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: 
 
1. Прием на нови членове.  
2. ОС- организация.  
3. УС на ПФК Левски.  
4. Разни.  
 
По първа точка от дневния ред, Председателят Васил Колев докладва  

3 молби за прием на нови членове, придружени с доказателства за внесен 
годишен членски внос. След проверка на редовността на документите и на 
основание чл.29, ал.1, т.8 от Устава на Сдружението, Управителният съвет. 

 
РЕШИ: 

ПРИЕМА като членове на Сдружение „Синя България” : 
 
1. Димитър Петров Мочев 

 
Да се изпратят електронни уведомителни писма на новоприетите 

членове на Сдружението с потвърждение за приемането.  
 



Гласуване: 
„ЗА” – 8 гласа 
„ПРОТИВ” – няма 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма 
Решението се приема. 
 
 
По втора точка от дневния ред Васил Колев информира УС, че залата 

за общото събрание е свободна.  
Получаваме безвъзмездно залата, плащаме за аудиото. Очакваме 

оферта от Inter Expo център за цената на микрофоните, озвучителната система 
и записа на събранието.  

 
1. 9.00 часа- Регистрация на членове;  
2. 10.00- Официално начало на събранието;  
3. Дневен ред: 
-отчет 
- Освобождаване на УС от отговорност и избиране на нови 

членове;  
- Разни. (=> В точка разни не се гласуват предложения);  
 
 Промяна на начин за известяване за общото събрание- 

може да се помисли за вариант съобщение в Държавен 
вестник;  

 
 

 Секретарят на Тръста да се свърже с всички членове на УС 
и да изготви списък, колко от тях ще се кандидатират 
отново- Всеки, който ще се кандидатира отново да изготви 
резюме/ биография.  

* 
 

 След срещата с доброволците от миналогодишното общо 
събрание трябва да преценим, колко доброволци ще ни 
бъдат нужни и да пуснем съобщение. 

 
 Последният ни УС ще бъде отново в Карлово на 18.03.2016г. 

 
 Да обсъдим с клуба  Левски ТВ да предава общото 

събрание.  
 

 
 

 
По трета точка от дневния ред беше обсъден предстоящия УС 

на ПФК Левски, който ще се проведе на 11.02.  
Главните точки, които Тръста ще засегне ще бъдат:  
 
 
 



1. Бюджет:  
 
Васил Колев ще изготви становище, как да подобрим 

финансирането; 
 Посещаемостта е ключов фактор; 
 Мърчандайзинг; 
 ДЮШ: редуциране на бележките за 

картотекиране;  
 Трансфери: Категорично сме против 

увеличаването на бюджета за трансфери;  
 
Трябва да обявим всички финансови движения на 

клуба. Ако те не искат, можем да го направим от името на 
Тръста. 

 
2. Сублимация на екипа: Тръста излиза ли с позиция за 

конкретен вариант?  
Дизайнерите ще направят 5 варианта и ще изберем един 

от тях.  
Антони Джамбазов и Тодор Тодоров да изготвят кратко 

становище по въпроса, защото искаме прегласуване.  
 
 

По четвърта точка от дневния ред: 
 

1. Град Добрич, 20.02.2016г. - откриване на фен клуб от 17.00 
часа. Тръст „Синя България” е официално поканен.  

2. Писмо от Анкона, отговор на нашето поздравително писмо. 
3. Някои членове на Тръста отново повдигнаха въпроса с 

членските карти- трябва да се помисли за алтернативен вариант, защото 
НКП не разполага вече с машина за печатането им. 

 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния 

съвет беше закрито в 20.30 часа.  
 

 
 

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 
 
 

.......................................................................................... 
Васил Любомиров Колев 

 
 

.......................................................................................... 
Димитър Миланов Костадинов 

 
 



.......................................................................................... 
Десислава Стоянова Джерманска 

 
 

.......................................................................................... 
Антони Русев Джамбазов 

 
 

.......................................................................................... 
Иво Петров Тасков 

 
 

.......................................................................................... 
Никола Весков Бушняков 

 
.......................................................................................... 

Константин Йорданов Тернянов 
 
 

......................................................................................... 
Петър Димитров Ганев 

 
 

.......................................................................................... 
Николай Николаев Истатков 

 
.......................................................................................... 

Красимир Николов Калистрин 
 
 

............................................................................................. 
Тодор Василев Тодоров 

 


