
 
 

 

 

 

 

Протокол № 53 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА 

ЦЕЛ „СИНЯ БЪЛГАРИЯ” 
 
 
 

Днес 01.10.2020г., 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 ЕВСТАТИЕВ – 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. Избор на председател на УС 
2. Разни 
 
По първа точка, Избор на председател на УС: 
 
Думата взе досегашния председател Даниел Стрезов, който си даде отвод за 
предстояща номинация. От своя страна той предложи Александър Чакъров за 
председател. Алекдандър Чакъров благодари за номинацията, но с оглед на служебните 
си ангажименти и нежеланието за медийни изяви също си даде отвод. Последва 
предложение от Антони Джамбазов всички, които искат да се откажат от 
председателското място, да си дадат предварително отвод. Антони Джамбазов си даде 
отвод и думата взе Димитър Костадинов. Той си даде отвод и предложи досегашния 
заместник-председател Никола Генов. Никола Генов прие номинацията и се пристъпи 
към процедура на гласуване  
 
 
 
 



  Гласуване: 
„ЗА” – 6 гласа – Антони Джамбазов, Димитър Костадинов, Иван Цолов, 
Никола Генов, Николай Облаков, Тодор Минев 

 „ПРОТИВ” – няма 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа - Александър Чакъров, Иван Евстатиев, 
Даниел Стрезов 
 

 Предложението е прието. 
 

За заместник-председатели бяха предложени Александър Чакъров и Даниел Стрезов. 
 

Гласуване: 
„ЗА” – 5 гласа – Димитър Костадинов, Иван Евстатиев, Иван Цолов, Никола 
Генов, Николай Облаков 

 „ПРОТИВ” – няма 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 4 гласа - Александър Чакъров, Антони Джамбазов, 
Даниел Стрезов, Тодор Минев 

 
 
 
По втора точка, Разни: 
 
Следващата обсъждана тема беше кампанията „Аз съм Левски“. След продължително 
обсъждане относно целите на кампанията, опита на тръста с дарителската кампания 
„Всички за Левски“, беше оформено предложение сдружение „Синя България“ да се 
свърже с клуба и да бъде обсъдена логистична подкрепа от страна на тръста.  
 

Гласуване: 
„ЗА” – 5 гласа – Даниел Стрезов, Иван Евстатиев, Иван Цолов, Никола 
Генов, Николай Облаков 

 „ПРОТИВ” – 1 глас – Димитър Костадинов 
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 3 гласа - Антони Джамбазов, Александър Чакъров, 
Тодор Минев 
 

По предложение на Никола Генов Даниел Стрезов, Иван Евстатиев и Николай Облаков 
ще отговарят за помощ към клуба в тази кампания. Даниел Стрезов беше натоварен със 
задачата да се свърже с Павел Колев и да обсъдят въпроса.  
 
Думата взе Александър Чакъров и представи напредъка по преговорите за външен одит 
към клуба. На този етап голяма одиторска компания не иска да се ангажира с одит на 
ПФК „Левски“. 
 
Поради дълго проточилото се заседание се взе решение основните цели на този УС да 
бъдат разисквани на следващото такова и след това представени пред членовете на 
сдружението. 
 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет беше закрито. 

  



 
ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: 
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Димитър Костадинов 
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Иван Цолов 
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Никола Генов 
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Николай Облаков 
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Тодор Минев 


