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ПРАВИЛНИК
за работата на Комисията по опазване на пещерите и карста към БФСп
I.

Цели и задачи, срок на действие

1. Комисията по опазване на пещерите и карста (Комисията) е помощен орган към УС на
БФСп със следните задачи:
а) изработване на становища, препоръки и проекторешения, засягащи дейността
на БФСп и членовете ѝ в областта на опазването на пещерите и карста;
б) набелязване на мерки и инициативи за спазване на необходими ограничения
(сезонни, частични или пълни) за проникване в конкретни пещери с оглед на опазването
на елементи на живата/неживата природа.
в) изработване на материали, методики и предложения за обучението в
системата на БФСп във връзка с опазването на пещерите и насърчаването на
изследванията в пещери за сметка на спортните прониквания;
г) предлагане на инициативи и експертни становища за щадящо експониране или
благоустрояване на пещери или въздържане от такова, както и насърчаване на
експонирането вместо благоустрояване;
д) набелязване на мерки и инициативи за пропагандиране сред обществеността
на нуждата от опазване на пещерите и необходимостта от налагане на ограничения,
както и за взаимодействие със сродни организации в тази област;
е) изработване на експертни документи и становища за външни организации и
институции от името на БФСп във връзка с опазването и нормативната защита на
пещери;
ж) съставяне на проекти на правилници и проекти за изменение на съществуващи
правилници на БФСп, уреждащи гореизброените дейности;
з) поддържане на регистър на застрашени пещери и карстови масиви и отправяне
на сигнали за тях;
и) следене и участие в обществени обсъждания, засягащи опазването на пещери
и карстови масиви.
2. Комисията ще предлага и организира инициативи и обучения, целящи оптимизиране
на обмена на информация и опит между членовете на БФСп с насоченост към опазването
на пещерите и карста.
3. Комисията може да бъде разпусната с решение на УС на БФСп. Комисията се
саморазпуска с изтичането или прекратяването на мандата на действащия УС на БФСп.
II.

Състав на комисията

4. Комисията се състои от членове и упълномощени представители.
5. Упълномощените представители се избират от членовете на комисията. Гласуването
може да стане и по електронна поща. Упълномощените представители може да се
избират безсрочно или за определен срок. Упълномощените представители
представляват съответно Комисията пред УС на БФСп, пред други институции,

организации, коалиции и лица. Упълномощени представители могат да се избират и за
други задачи.
6. Членове на комисията може да са неопределен брой пещерняци и други
заинтересовани лица и експерти. Членовете участват в работата на комисията на
равноправен принцип. Членството в комисията е доброволно и може да бъде
прекратено по всяко време със заявление от съответния член.
7. За имената на текущите членове и упълномощените представители на Комисията се
води актуален списък, който е неразделна част от този Правилник. В списъкът се указва
кой и пред кого представлява Комисията.
III.

Организация на работата на комисията

8. Комисията организира работата си под формата на присъствени и дистанционни
заседания.
9. Присъствените заседания могат да се свикват от упълномощения за това представител
на комисията или по искане на всеки от членовете ѝ, с предварително обявен дневен
ред. Допуска се дистанционно участие на членове в присъствени заседания по метод за
комуникация в реално време (телефон, скайп и други методи за моментална
комуникация).
10. Дистанционните заседания могат да се провеждат без ограничение по всяко време
в онлайн режим при осигуряване на възможността за участие на всички членове на
комисията.
11. За проведените заседания се водят протоколи в електронен формат, включващи
направените на тях предложения и взетите решения.
12. При разпускане или саморазпускане на Комисията, съответният упълномощен
представител на Комисията представя на УС на БФСп отчет за цялостната дейност на
Комисията.
IV.

Разни

13. Към общото понятие „пещера“, както е определено в нормативните документи на
БФСп, в настоящия Правилник се отнасят и обекти с антропогенен произход, съдържащи
типични елементи на живата/неживата природа, присъщи на пещерите и нуждаещи се
от същата степен на опазване и защита.
14. Решенията и документите на Комисията обвързват и са задължителни само за
нейните членове и упълномощени представители. Те подлежат на приемане или
утвърждаване от УС на БФСп, за да имат обвързваща сила за всички членове на БФСп.
15. Документацията, свързана с дейността на Комисията се съхранява от съответния
упълномощен представител и при поискване се предоставя на УС на БФСп.
16. Настоящият правилник е приет на заседание на Комисията, състояло се на 26.03.2015
г. и влиза в сила от същата дата. Правилникът е утвърден с решение на УС на БФСп от
03.04.2015 г.
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