Българска федерация по спелеология
Адрес: бул. Васил Левски, 75, 1040 София; www.speleo-bg.org, е-mail: bfs@speleo-bg.org

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на УС на БФСп, проведено на 09.01.2018 г. в град София,
ул. Кирил и Методий № 42
Начало на заседанието: 19:00 ч.
Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Явор Шопов, Ангел Цветков,
Енчо Енчев, Георги Младенов, Валери Пелтеков, Ангел Иванов (Skype)
Гости: Антония Влайкова.
Дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на отчетите за IV-то тримесечие на 2017 г., които се пускат
към ММС по „Програма за развитие на спорта за всички за 2017 г.“
2. Утвърждаване на ръководители за предстоящите прояви на БФСп, включени в ДСК и
МСК на БФСп за 2018 г.
3. Обсъждане на членския внос към БФСп за 2018 г. и изпращане на информация към
клубовете.
4. Обсъждане на Бюлетина на БФСп за 2017 г. и изпращане на информация към
клубовете.
5. План за работата на УС на БФСп за 2018 г.
6. Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС.
7. Разни.
Явор Шопов открива заседанието и предлага да се премине към гласуване на точка
първа от дневния ред.
По т. 1 от дневния ред: Обсъждане и гласуване на отчетите за IV-то тримесечие на 2017
г., които се пускат към ММС по „Програма за развитие на спорта за всички за 2017 г.“
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 1: УС прие единодушно, отчетите за IV-то тримесечие на 2017 г.
По т.2 от дневния ред.
Предлага се за ръководител на експедиция „Израел 2018“, да бъде Антония Влайкова.
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 2: УС приема Антония Влайкова за ръководител на експедиция „Израел
2018“.
По т. 3 от дневния ред:

Предлага се крайния срок за внасяне на членския внос от клубовете да бъде 31 март
2018 г. Предлага се размерът на същия да остане непроменен.
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 3: УС приема крайния срок за внасяне на членския внос от клубовете да
бъде 31 март 2018 г., размер на членския внос: 190 лв.
По т. 4 от дневния ред:
Предлага се, крайния срок за подаване на статии от клубовете за публикуване в
Бюлетина на БФСп за 2017 г., да бъде 16 март 2018 г.
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 4: УС приема крайния срок за подаване на информация за бюлетина, да
бъде 16 март 2018 г.
В 19:35 заседанието напуска Ангел Цветков.
По т. 6 от дневния ред:
Предлага се, следващото заседание на УС, да бъде на 06.02.2018 г., от 18:30 ч.
Гласуване: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 5: УС прие следващото заседание на УС, да бъде на 06.02.2018 г., от 18:30
ч.
По т. 7 от дневния ред:
Обсъдиха се пререгистрацията и циркуляра за Националния пещерен събор (НПС),
който ще бъде изпратен допълнително към клубовете. Обсъди се предложение на
Явор Шопов за създаване на „Национална асоциация за опазване на пещерите“ с
участието на БФСп, БПД, Природонаучния музей на БАН, НМЗХ и Центъра за
изследване и защита на прилепите, въз основа на разговори между председателите на
БФСп и БПД (по инициатива на Камен Бонев) проведени в края на 2017 г.
Следващо заседание на Управителния съвет ще се проведе на 06 февруари 2018
година, от 18.30 часа, на адрес: гр.София, ул. Кирил и Методий № 42.
Край на заседанието: 20:30 ч.
Протоколчик: Георги Младенов

Протокол от заседание на УС на БФСп проведено на 09.01.2018 г.
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