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ПРОТОКОЛ 
от заседание на УС на БФСп, проведено на 20 март 2017 г.  
в град София, бул. „В. Левски“ № 75 
 
Начало на заседанието: 19:10 ч. 
 
Присъстващи членове на УС: П. Берон, В. Пелтеков, Ц. Остромски, Зл. Борисова, А. Цветков, 
Е. Енчев, В. Димитрова 
 
Гости: Иво Тачев, Явор Шопов 
 
От председателя е предложен следния дневен ред: 
 

1. Утвърждаване на ръководители на проявите от календарния план за април 2017 г., 
финансирани по „Програма за развитие на спорта за всички” за 2017 г. на ММС. 

2. Обсъждане на предложения за промени в устава. 
3. Разни. 

 
 
По точка 1 от дневния ред: 
Е. Енчев предложи Тихомир Енчев, председател на СК „Академик“ – Русе, да бъде утвърден 
за ръководител на състезанието по пещерно ориентиране в п-ра „Орлова Чука“, което е 
включено в календарния план на БФСп и ще се проведе на 1 април 2017 г.  
 
Гласуване: ЗА – 7;  ПРОТИВ – 0;  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 
Решение 1: Тихомир Енчев е утвърден за ръководител на състезание по пещерно 
ориентиране в п-ра „Орлова Чука“. 
 
По точка 1 от дневния ред: 
З. Борисова предложи Весела Димитрова, за ръководител на спортно-състезателна 
експедиция „Балкан – 2017“, която ще се проведе в района на Дряновски манастир от 6 до 9 
април 2017 г. 
 
Гласуване: ЗА – 7;  ПРОТИВ – 0;  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
 
Решение 2: Весела Димитрова е утвърдена за ръководител на спортно-състезателна 
експедиция „Балкан – 2017“. 
 
По точка 2 от дневния ред: 
Започна се обсъждане на предложените от Е. Енчев промени в Устава на БФСп. Всички 
изразиха мнение, че аргументите за промени са основателни, и промяната на устава ще 
повлияе положително на клубовете и федерацията. Стигна се до решение без гласуване, 
предложенията за промени в устава да се изпратят на юрист, който да ги огледа и да даде 
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становище дали са правно издържани. След което да се изпратят до кубовете за оглед и 
размисъл. 
 
По точка 3 от дневния ред: 
Започна се дискусия по предстоящия избор на нов УС и председател и дали има получени на 
официалния е-майл на БФСп кандидатури. 
 
Към момента има една кандидатура за председател на БФСп – на доц. Явор Шопов. 
 
В. Димитрова сподели, че поради лични ангажименти няма да може да се кандидатира за 
следващ мандат в УС и от името на клуб „Балкан Адвенчър“ ще предложат Иво Тачев. 
 
Е. Енчев сподели, че е разговарял с Ангел Иванов от СК „НЕПИАСТ“ – Бургас и същия е изразил 
желанието си да влезе и да работи в състава на новия УС. Преди да си пусне кандидатурата, 
Ангел Иванов ще обсъди въпроса на клубно ниво. 
 
Също така, има вероятност от името на СК „Черни Връх“ да се издигне кандидатура, тъй като 
на клуба предстои общо събрание и в дневния ред на събранието е заложена такава точка. 
 
Започна се обсъждане на изпратената от доц. Явор Шопов, кандидатура за председател.  
 
П. Берон поиска първи думата, за да представи Явор Шопов и неговата дейност в областта 
на спелеологията, пред членовете на УС и по-точно за тези, които не го познават. В края на 
изказването си, П. Берон сподели, че Явор Шопов е достоен негов заместник. Последва 
изказване от доц. Явор Шопов за бъдещата му работа като председател на БФСп, ако бъде 
избран на мястото на П. Берон. Накратко обясни, кои ще са приоритетните области по които 
ще започне да работи. Те са заложени в платформата му, която ще бъде пусната към 
клубовете.  
 
Последваха въпроси от страна на членовете на УС към Явор Шопов, за бъдещата му дейност, 
като председател на УС. 
 
В. Димитрова попита, дали в приоритетните области влиза, работата с и обучението на деца 
и младежи в областа на спелеологията, тъй като в нейния клуб, това е приоритетна задача.  
 
На този въпрос Явор Шопов отговори положително. 
 
В. Пелтеков зададе няколко чисто организационни въпроса, свързани с документацията на 
федерацията и това дали Явор Шопов ще има физическата възможност да върши 
задълженията си като председател. 
 
На тези въпроси Явор Шопов отговори също положително. 
 
Тъй като към момента няма други кандидатури за председател, последва предложение от Е. 
Енчев, членовете на УС да си помислят до следващото заседание и да гласуват дали биха 
подкрепили кандидатурата на доц. Явор Шопов за председател на федерацията. 
 
В. Пелтеков сподели, че ще предложи отново П. Берон за председател. 
П. Берон сподели, че след като има кандидатура от друг, и той смята, че е достоен нeгов 
заместник, ще си оттегли кандидатурата, ако бъде предложен. 
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По точка 3 от дневния ред: 
З. Борисова напомни, че все още не е изпратена покана до клубовете за годишното общо 
събрание на федерацията и предложи Ц. Остромски със срок до 22 март да окомплектова 
необходимите документи и да ги изпрати до клубовете, като към документите за общото 
събрание (покана и мандатно писмо) да приложи и кандидатурата на доц. Явор Шопов за 
председател на БФСп. Предложението се прие от всички без гласуване. 
 
Следващото заседание на УС ще се проведе на 18 април 2017 г.  от 18 часа в сградата на 
спортната палата, на бул „Васил Левски“ № 75   
 
Край на заседанието: 20:30 ч. 
 
 
 
Протоколчик:        Председател: 
  Енчо Енчев        Петър Берон 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


