ПОКАНА

До г-н Васил Божков, собственик на „НОВЕ Холдинг“
До г-н Георги Попов, мажоритарен собственик на ПФК „Левски“ АД
До г-н Павел Колев, изпълнителен директор на ПФК „Левски“ АД

Уважаеми Господа,
Във връзка с официалната покана за провеждане на работна среща, която отправихме до Вас на
26.07.2019 година, моля да вземете предвид следните допълнителни уточнения за формата, в
който желаем да се проведе срещата, нейната цел, както и някои допълнителни детайли, които
желаем да бъдат включени в нейния дневен ред.
На първо място, молим да имате предвид, че нашата идея е тази среща да се проведе при
условията на най-широка представителност от страна на „синята общност“. Поради тази
причина сме поканили представители на най-изявените софийски фракции, регионални
структури и фен-клубове на привържениците от цялата страна и чужбина, в това число: Варна,
Кюстендил, Търново, Бургас, Levski UK, Благоевград, Петрич, Банско, Разлог, Бяла Слатина,
Враца, Плевен, Разград, Исперих, Сливен, Ловеч, София Запад, Козлодуй, Симитли, Луковит,
Карлово, Добрич, Асеновград, Самоков, Радомир, Троян, Сливница, Гоце Делчев, Хасково,
Видин, Панагюрище, Смолян, Габрово, Лозен, Сандански, HD Boys, Q.D.V.P., Ихтиман.
Организираните звена на Националният клуб на привържениците на ЛЕВСКИ са помолени от да
изпратят по един представител за участие в срещата, с оглед осъществяване на пряк контакт с
ръководството на клуба. Това цели избягване на елемента „посредничество“ от страна на
Националното ръководство на НКП „ЛЕВСКИ“ в отношенията между собствениците и
ръководителите на клуба от една страна и „сините привърженици от друга

Формата на срещата, а и предвид обстоятелството, че на нея ще се дискутират съществени
въпроси, свързани с бъдещето на любимия ни клуб, сме твърдо убедени, че най– подходящото
място за провеждане на едно такова събитие не може да бъде никое друго, освен нашия дом –
Стадион „Георги Аспарухов“.
Твърдо вярваме, че едно от задължителните условия любимият ни Левски да се върне там
където му е мястото, а именно на върха в българския футбол, е ръководство, отбор и публика
да погледнат в една посока и да обединят своите усилия за възраждането и издигането на клуба
на изконните му исторически позиции.
Нямаме никакво съмнение, че всички които обичат отбора и претендират, че имат желание да
работят и да полагат усилия под една или друга форма за неговото оздравяване и развитие,
трябва ясно и точно да заявят позициите си един пред друг и да очертаят параметрите на
бъдещите си взаимоотношения.
Крайно време е всички заинтересовани страни да заявят ясно и на висок глас ангажиментите,
които поемат, както и да изразят очакванията си относно ролята на другите участници в процеса
и техния принос за „общото благо“.
Вярваме, че предвид напредването на времето и задълбочаването на някои процеси и
тенденции, които трябва спешно да бъдат взети под внимание, провеждането на работната
среща не бива да се отлага повече във времето.
С оглед на горното, предлагаме датата 01.09.2019 от 14 часа, в деня на мача срещу отбора на
Гриша Ганчев за провеждане на срещата.
В случай, че тази дата не Ви устройва или имате принципно несъгласие с провеждането на
срещата изобщо, молим да ни уведомите своевременно за това, с оглед изясняване на нашата
бъдеща позиция.

С уважение:
УС на НКП на „ЛЕВСКИ“

