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ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА 
ЦЕЛ „СИНЯ БЪЛГАРИЯ” 

 
Днес 15.02.2016г., в гр. София, се проведе заседание на Управителния съвет 

на Сдружение с нестопанска цел „СИНЯ БЪЛГАРИЯ”.  
 
На заседанието присъстват следните членове на Управителния съвет: 
ТОДОР ТОДОРОВ – лично 
НИКОЛА БУШНЯКОВ – лично 
ПЕТЪР ГАНЕВ – лично 

               НИКОЛАЙ ИСТАТКОВ – лично 
АНТОНИ ДЖАМБАЗОВ – лично 
ДЕСИСЛАВА ДЖЕРМАНСКА – лично  
 

 
 

Налице е мнозинство за провеждане на заседанието, съобразно Устава, 
поради което същото може да взима валидни решения.  
На заседанието присъстват Людмил Тетевенски, Христо Гергинов и Иван 
Цолов- членове на Тръста и доброволци от миналогодишното общо събрание. 
 

Заседанието на Управителния съвет се проведе по следния дневен 
ред: 
 

1. Прием на членове. 
2. Общо събрание- организация, препоръки.  

 
 

По първа точка от дневния ред, секретарят на Тръста докладва 7 молби 
за прием, 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. Христомира Йорданова Христова 
2. Даниел Георгиев Мишев 

 
Да се изпратят електронни уведомителни писма на новоприетите членове на 
Сдружението с потвърждение за приемането.  

 



Гласуване: 
„ЗА” – 6 гласа 
„ПРОТИВ” – няма 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – няма 
Решението се приема. 
 
По втора точка от дневния ред Иван Цолов и Христо Гергинов 
представиха доклад с предложения за организацията на Редовното 
общо събрание, което ще се проведе на 20.03.2016г, в Inter Expo 
център.  
 
  
 

Предложения и въпроси за ОС 
 

Част I – хора, подготвящи ОС 
 

1. Хората, участващи в броенето, да не участват в изборите 
-Трябва да има достатъчно доброволци (около 20 човека); 

2. Необходимо ли е доброволците да са регистрирани като 
оператори на данни, за да искат личните карти? 
-Достатъчно е Тръста да бъде регистриран 

3. Застъпници 
-Застъпниците следят броенето, всеки кандидат може да си 
излъчи такъв човек. 

4. Хора, които да упътват 
-Същите могат да извършват и друга дейност, например 
раздаване на акредитации на медиите 

5. Фотографи 
-Да се свържем с Александър Попов, ако е съгласен да 
снима по време на събранието 

6. Хора на вратите 
-Може да помолим да пратят служители на LSFC 

 
 

Част II – регистрация на присъстващите  
 

1. Актуализиране и корекция на списъците с членове – изчистване 
на тези с неплатен членски внос за 2015г. 
-Списъкът се актуализира почти ежедневно 

2. Пълномощните да се регистрират предварително! Да има 
отделен списък за тях на специална маса, за да не става хаос с 
имената 
-УС взе решение и се съгласи за този метод:  
Предварителна регистрация- до петък (18.02.); по мейл 
упълномощаващите да заявят, кой ще ги представлява 

3. Членският внос – 2 души на отделна маса 
4. Касови ордери с номера 
5. Възможно ли е юридически да се плати за 3 и 5 години? 



6. Кутия за дарения при хората с членския внос (имената на 
дарителите над определена сума, по желание) 

 
Част III – провеждане на ОС 

 
1. Вид на бюлетините и начин на гласуване – точно описание на 

броя им, водене на отчетност за раздадени, сгрешени, невалидни 
и т.н.  
-Точен брой отпечатани бюлетини/ брак/ останали/ 
раздадени (всяка бюлетина ще си има подпис и печат) 

2. Програма на ОС, разяснение какво точно включва т. „Разни”, 
предварително разяснение на цялата програма 
-В точка „Разни” не могат да се взимат решения- може само 
да се внасят предложения и да се осъществяват дискусии 

3. Акредитация на медиите, разполагане в залата, зона за 
интервюта 
-Ще сложим банера на Тръста на определено място, където 
ще се вземат интервюта 

4. Левски ТВ ще има ли излъчване? 
-Най-добре е само Левски ТВ да предава и ако други медии 
искат права върху излъчването да става чрез заплащане и 
оставяне логото на Левски при предаването 

 
Част IV – други  

 
1. Рол банерите + указателни табели 

-Табели за самите маси, коя за какво е (може да се направят 
обикновени банери с надписи) 

2. Оборудване за залата 
-Чакаме фактурата 

3. Сергия за останалите артикули от мача с Юргорден 
4. Канцеларски материали 
5. Форма за актуализиране на контактите  
6. Дали има друго изложение в експото (паркиране)? 
7. Продължителност на мандата на УС и допустим брой мандати 

-Не може да удължим мандата, така можем да бъдем 
обвинени в непрозрачност. 1 
 
 
 
 
 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния 
съвет беше закрито в 20.00 часа.  

 
 
 
 

                                                 
1 Обсъжданията и крайните становища на членовете на УС на Тръста са маркирани в синьо 



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 

 


