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

 
 

Протокол № 2/06.02.2018 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в 

 „Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 42, София 
 

Присъстващи: Явор Шопов, Цветан Остромски, Енчо Енчев, Ангел Цветков (напуснал 
заседанието преди да е започнало – 19:00), Георги Младенов, Лъчезар Младенов. 
 
Гости: Антония Влайкова 
 
Протоколчик: Енчо Енчев 
 
Начало: 19:20 часа 
 
ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Информация за минали активности след последното заседание на БФСп. 
2. Календарен план на БФСп за 2018 г., обсъждане на финансираните прояви по 

 „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г. “, включени в ДСК и МСК. 
3. Избиране на ръководители за предстоящите финансирани прояви на БФСп, 

включени в ДСК и МСК. 
4. Обсъждане на проекта за нов устав след проведена среща с директора на 

дирекция „Управление на спорта за всички“ към ММС, на 30 януари 2018 г. 
5. Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС. 
6. Определяне на дата, място и час за провеждане на редовното ОС на БФСп. 
7. Разни. 

 
По точка 1: 

• Явор Шопов информира за срещата с директора на дирекция „Управление на 
спорта за всички“. Основната цел на срещата бе обсъждане на насоките и 
изискванията по кандидатстване и отчитане на проекти по програмите на ММС. 

 
• Антония Влайкова информира за провелата се международна експедиция 

„Израел 2018“. Основна цел бе изготвяне на съвременна карта на солната пещера 
„Малхам“ – най-дългата пещера в Израел и втора по дължина солна пещера в 
света с около 5 500 м (за справка първата по дължина солна пещера се намира в 
Иран и е с дължина от около 6 км). „Малхам“ е картирана от италиански 
спелеолози по време на експедиция, проведена преди 40 години. От тогава 
насам са открити нови части. Експедицията през 2018 г. бе първа, организирана от 
Израелския пещерно-изследователски клуб след италианската през 80-те. 
„Малхам“ е сложна система, с много входове и лабиринтни галерии на няколко 
етажа. Българският екип от 6 души успя да картира 3,2 км от пещера. Общо с 
всички останали екипи имаме около 6 км картировка. Открити бяха нови части и 
нови входове, които не са картирани. Също така около 500 метра тесни галерии в 
канал „Сандвич“ предстои да бъдат картирани. Всички тези дейности се планират 
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за експедиция през 2019 г.  Подробен описатален отчет ще бъде подготвен за 
следващото заседание на УС. Предварително заложените цели от българските 
учасници бяха изпълнени на 100%. 

 
• Енчо Енчев информира за оформянето, предаването и отчитането на 

документацията към ММС по „Програма за развитие на спорта за всички“. Всички 
необходими документи са пуснати в срок и одобрени без възражение от ММС. 

 
По точка 2: 

За 2018 г. отново бюджета на БФСп по „Програма за развитие на спорта за всички“ 
е силно редуциран. На проведена среща в ММС с директора на дирекция 
„Управление на спорта за всички“ бе изяснено, че проекто-бюджети от ММС се 
пускат за всяка една федерация за около 3 години. Въпреки увеличения брой 
прояви на БФСп през 2017 г. (почти двойно повече в сравнение с 2016 г.), и 
настоящите прояви – пак повече на брой в сравнение с 2017 г., то евентуално 
повишаване на бюджета би могло да се случи в следващ период, ако запазим 
тенденцията с повишен брой прояви и участници в тях. Подчертаха че ММС 
финансира основно спортни прояви: експедиции, състезания, затова и някои от 
проявите са с променено наименование, за да съответстват на изискванията. 
Също така важен аспект са медийните изяви, в които се подчертава приноса на 
ММС.     
 
Енчо Енчев запознава УС с одобрените прояви и суми, като предлага да се гласува 
редуцирания от ММС държавен и международен спортен календар на БФСп, 
след което да се пусне към клубовете.  
 
При постъпили предложения от членовете на БФСп, в календарния план да се 
включват допълнителни прояви и инициативи, които нямат финансиране от ММС.  
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 1: Приема се редуцирания от ММС държавен и международен спортен 
календар на БФСп. Одобреният календарен план на БФСп да се пусне до 
клубовете, членове на БФСп за допълване с прояви. 

 
По точка 3: 

За месец март са предвидени три прояви. Зимен тренировъчен легер-сбор на 
Пещерно спасяване (2-5 март), Национални квалификации по картиране на 
пещери (17-19 март), Състезание в пещера „Орлова чука” (31 март – 1 април). 
За ръководител на първата проява се предлага Валери Пелтеков. 
За ръководител на втората проява се предлага Явор Шопов. 
За ръководител на третата проява се предлага Тихомир Енчев. 
 
Пристъпва се към гласуване по отелно за всеки един ръководител. 
 
Гласуване за Зимен тренировъчен легер-сбор на Пещерно спасяване (2-5 март) с 
ръководител Валери Пелтеков: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема 
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Решение 2: Валери Пелтеков e избан за ръководител на проявата. 
 
Гласуване за Национални квалификации по картиране на пещери (17-19 март) с 
ръководител Явор Шопов: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 3: Явор Шопов e избан за ръководител на проявата. 
 
Гласуване за Състезание в пещера „Орлова чука” (31 март – 1 април) с 
ръководител Тихомир Енчев: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 4: Тихомир Енчев e избан за ръководител на проявата. 

 
По точка 4: 

На срещата с ММС беше обсъдена и идеята за изготвяне на нов усъвременен 
устав на БФСп, съобразен с настоящото законодателство, който предстои да бъде 
гласуван на редовното общо събрание на организацията. 
 
От министерството предложиха, организацията ни да изчака с промяната на 
устава,  до гласуването на новия закон за физическото възпитание и спорта, който 
е в процес на гласуване и до няколко месеца се очаква да бъде приет и 
обнародван. 
 
След промяната на закона за физическото възпитание и спорта, ще се наложи 
отново БФСп да прави промени в устава си, които да бъдат съобразени с него. 
 
Предлага се, да се отложи изготвянето на проект за нов устав и да се уведомят 
клубовете за взетото решение. 
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 5: Отлага се изготвянето на проект за нов устав на БФСп, до 
обнародване на новия закон за физическото възпитание и спотра. Клубовете ще 
бъдат уведомени за взетото решение. 

 
По точка 5: 

Антония Влайкова предлага да се изготви чернова на първия циркуляр за 
ЕвроСпелео форума през 2019 г., на който домакин ще бъде България, а главен 
организатор на проявата е БФСп. Черновата да е готова до следващото заседание 
на УС, за да може да се обсъди, гласува и след което да се разпространи на 
национално и международно ниво. 
 
Предложението се приема единодушно без гласуване. 

 
По точка 6: 

Предлага се редовното ОС на БФСп да се проведе на 28 април 2018 г. от 10:00 
часа в сградата на Националния природонаучен музей в София, намиращ се на 
бул. „Цар Освободител“ № 1.  
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Дневния ред за събранието да се подготви и да се гласува на следващото 
заседание на УС. 
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 6: Редовното ОС на БФСп да се проведе на 28.04.2018 г. в сградата на  
Националния природонаучен музей в София, намиращ се на бул. „Цар 
Освободител“ 1 от 10:00 часа. От УС да се изготви дневен ред, който да се гласува 
на следващото заседание, след което да се изпрати до клубовете. 

 
По точка 7: 

• Предложение за изготвяне на поздравителен адрес и плакет по случай 60-
годишнината на ПК „Черни връх“ – София. Със задачите се заемат Лъчезар 
Младенов – изготвяне на текста за поздравителния адрес, Явор Шопов – 
изготвяне на проект и поръчка на плакет и Енчо Енчев – заплащане и вземане на 
плакета от фирмата производител.  

 
• Обсъжда се постъпилото предложение от Владимир Георгиев за увърждаване на 

Комисия по обучение към БФСп. Съгласно решение № 5 от Протокол от заседание 
на УС, проведено на 24.10.2017 г., на Владимир Георгиев бе възложено да 
сформира Комисия по обучението. На 27.10.2017 г. от пощата на БФСп бе пуснато 
писмо-покана до всички пещерни клубове, членове на БФСп, с която уведомяват 
желаещите да се включат в Комисия по обучението. До този момент са се 
провели две срещи. Към предложението Владимир Георгиев, изпраща протокол 
от среща на комисията, с обсъдените теми и взетите решения, списък с 
участниците в комисията и избора на председател от заявилите желание да 
участват в нея. Приложени са още предложение за разделяне на курс 
„Техническо усъвършенстване“ на две нива както и проекто-програми за двете 
нива. 

 
По този въпрос Явор Шопов предлага да се гласува само за утвърждаване на 
председателя и членовете на комисията, а останалите предложения да се 
гласуват на следващото заседание на УС, тъй като не всички членове на УС са се 
запознали подробно с предложенията. 
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 

 
Решение 7: УС на БФСп утвърждава новосформираната Комисия по обучение към 
БФСп с председател Владимир Георгиев и състав, приложен поименен списък. 

 
• Явор Шопов предлага Комисията по обучение да изготви статистика (доколкото е 

възможно) за нарушенията на изискванията за прием на пещерняци в 
националните курсове за подготовка на кадри, да обобщи резултатите от 
нарушенията (доколкото е възможно) и на база статистиката и обобщенията, да 
излезе с предложения към УС за промени в правилниците на БФСп, отнасящи се 
до изискванията за приема на курсисти за обучение в курсовете, които да 
изключват нови нарушения на изискванията. 
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Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 

 
Решение 8: УС възлага на Комисията по обучение към БФСп да изготви статистика 
(доколкото е възможно) за нарушенията на изискванията за прием на пещерняци 
в националните курсове за подготовка на кадри и да обобщи резултатите от 
нарушенията. На база статистиката и обобщенията, да излезе с предложения към 
УС за промени в правилниците на БФСп, отнасящи се към обучението на 
пещерняците, така че да не се допускат повече нарушения при организирането, 
участието и провеждането на националните курсове за поготовка на кадри. 

 
• Предлага се, де се изготви списък с необходимите правилници на БФСп, 

подпомагащи  правилното функциониране на организацията. 
Енчо Енчев се заема със задачата да изготви списък, който да се обсъди на 
следващото заседание на УС. 

 
• Цветан Остромски предлага, представител на УС да отиде и да присъства на 

редовното ОС на ПК „Хеликтит“. Целта на присъствието е да се разговаря с 
ръководството и да се направи опит клуба да се привлече отново като редовен 
член на БФСп. Ц. Остромски предлага себе си за официален представител. 
Предложението се приема без гласуване. 

 
Край на заседанието: 21:30. 
 
 
Следващото заседание се насрочва за 13 март 2018 г. в Клуб на пещерняка, ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ № 42 от 18:30 часа. 
 
 
 
 
Протоколчик:       Председател: 
  Енчо Енчев       Явор Шопов 

  
     
 
 


