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Протокол от среща
Създаване на комисия по биоспелеология към БФСп
27.10.2018 Национален пещерен дом, Карлуково
Участници: (Виж приложения списък)
10:25 – Доц. Д-р Явор Шопов открива срещата. Той дава информация за статута на комисиите
към Българската федерация по спелеология (БФСп). Уточнява дейностите, които могат да
извършват комисиите и техните задължения. Функции на комисиите са: писане на ръководства,
актуализиране на учебни материали за курс „Пещерняк“ в съответната област, обновяване на
съществуващата терминология, събиране на библиография, изработване и изпращане на
становища, популяризиране на дейностите на комисията сред пещерняшкото общество.
Комисиите имат право и да кандидатстват по проекти.
10:32 Анелия Павлова разказва за инициативата да бъде създадена такава комисия. Идеята
идва от международната кампания „Европейско пещерно животно на годината“ – начин да се
популяризира биоспелеологията и опазването на пещерни организми сред пещерняците.
Разказва няколко истории за проучвания.
10:37 Д-р Петър Берон взима думата и разказва за пещерната фауна в България. Според него
инициативата с „Пещерно животно на годината“ няма смисъл, но ако ако на някой му се занимава
може да се пробва. Призовава да се работи повече за биоспелеология, не само за прилепи (както
е тенденцията в Национален природонаучен музей).
10:45 Димитър Кожухаров предлага да се направи електронна база данни за всички статии по
биоспелеология за България. (Ще изпрати допълнително описание на идеята, за да се подготви
адекватна база данни с приложени пдф файлове на материали.)
10:49 П. Берон казва, че проблемът в България е липсата на специалисти и разказва няколко
истории.
10:52 Доц. Д-р Николай Симов (Блеки) обяснява за база данни от Гърция и как може да се
приложи в България. Базата е реализирана с open source. Идеята на гърците е за единна база дани
на балканската пещерна фауна. В такъв случай е добре да е хостната на 1 място. Ако искаме
специфична за Бг само, то може да се ползва техния прототип + модификации за наши нужди
(стига да е ОК с техния лиценз).
10:55 Уточнява се списъка на хора, които да участват в комисията (Бел: няма много възможности
поради липса на специалисти).
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Анелия Павлова, СК Пълдин
Антония Хубанчева, НПМ/ПКСУ София
Вили Желязкова, НПМ/ПКСУ София
доц. Димитър Кожухаров, СУ/ПК Искър
Златозар Боев, НПМ
Иван Пандурски, ИБЕИ
Мария Наумова, ИБЕИ/СПК Академик
Надежда Карастоянова, НПМ
Николай Симов /Блеки/, НПМ/ПКСУ София
Павел Стоев, НПМ
Петър Берон, НПМ
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1. Станимира Делева, НПМ/ПК НЕПИАСТ
2. Хелиана Дундарова, ИБЕИ
3. Христо Делчев, ИБЕИ

10:57 Избиране на председател на комисията: Предложенето е само едно: Анелия Павлова –
инициатор за създаване на комисията.
Гласуване – 9 човека. ЗА – 9, Против – 0, Въздържали се – 0.
Решение: Анелия Павлова е приета за председател на Комисията по биоспелеология.
11:04 Обсъжда се събирането на биоспелеологичен материал и процедурата, която да се спазва
при изследване и описване. Приема се да се изпраща материала на Национален природонаучен
музей и оттам да се разпределя до специалисти. П. Берон обяснява, че притежава фамозни
изоподи от цял свят.
11:10 Срещата се закрива.

Обобщение на текущи задачи:
1. Трябва да се изготвят нови лекции по биоспелеология за курс „Пещерняк“ + мултимедийни
презентации към тях.
2. Създаване на програма за национален курс „Научно-приложни методи“.
3. Разпределение на задачи по организиране и провеждане на ЕвроСпелео Форума в България –
частта, касаеща биоспелеология.
4. Българска кампания „Пещерно животно на годината“.
5. База данни с публикации по биоспелеология.
6. Мейлинг лист на комисията. Предложения: biospeleo@speleo-bg.org

Водил протокола: Станимира Делева

Учредители (присъствали на учредяването)
Анелия Павлова, Председател на Комисията по биоспелеология
доц. Димитър Кожухаров
доц. Николай Симов (Блеки)
д-р. Петър Берон
Станимира Делева
Учредители, които няма да участват в комисията
Антония Влайкова
Пенчо Дончев
доц., д-р Явор Шопов, Председател на БФСп
Цветан Остромски, член на УС на БФСп
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