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

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на УС на БФСп, проведено на 13.03.2018 г. в град София,
ул. Кирил и Методий № 42
Начало на заседанието: 18:30 ч.
Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Явор Шопов, Ангел Цветков, Енчо
Енчев, Георги Младенов, Валери Пелтеков, Цветан Остромски
Дневен ред:
1. Информация за дейността на УС до последното заседание (персонално свършена
работа)
2. Информация за минали активности (прояви, състезания и др.)
3. Обсъждане и финално разпределение на средствата от „Програма за развитие на спорта
за всички“ за 2018 г. на ММС по ДСК и МСК на БФСп.
4. Обсъждане на предстоящите финансирани прояви, включени в ДСК и МСК и избор на
ръководители за тях.
5. Изготвяне и приемане на дневен ред за ОС на БФСп.
6. Разпределяне на задачи по изготвянето на отчетите за предстоящото ОС (и отчетите на
новосформираните комисии).
7. Категоризиране на клубовете за 2018 г., съгласно изискване на ММС.
8. Обсъждане и приемане на новосформираната комисия по опазване на пещерите.
9. Обсъждане и приемане на предложенията от комисията по обучение.
10. Обсъждане и приемане на проекто-правилника за пещерно-водолазната дейност.
11. Бюлетин за 2017 г. Информация за предоставените до момента материали.
12. Членски внос към БФСп за 2018 г. Информация за събраната до момента сума.
13. Евро Спелео Форум 2019 г. Обсъждане на първи циркуляр. Разпределение на задачи.
14. Разни.
Явор Шопов открива заседанието и предлага да се премине към дискусия и гласуване на
точка пета от дневния ред.
По т. 5 от дневния ред: Изготвяне и приемане на дневен ред за ОС на БФСп.
Е. Енчев предлага следния дневен ред на ОС:
1. Отчет за дейността на БФСп за 2017 г. Отговорник: Ц. Остромски
2. Финансов отчет на БФСп за 2017 г. Отговорник: Е. Енчев
3. Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2018 г.
4. Проекто-бюджет за 2018 г. Отговорник: Е. Енчев
5. Приемане и изключване на членове на БФСп.
6. Промени в състава на УС.
7. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на БФСп.
8. Списък с наличната материална база на БФСп към края на 2017 г. Отговорник: Г.
Младенов

9. Разни.
Гласуване: ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Решение № 1: УС прие предложения дневен ред за ОС на БФСп.
По т. 7 от дневния ред:
УС обсъди и прие категоризирането на клубовете за 2018 г., съгласно правилника за
категоризиране на БФСп.
Гласуване: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 2: УС прие категоризацията на клубовете за 2018 г.
Явор Шопов предлага следващата точка за дискусия да бъде т. 4 от дневния ред.
По т. 4 от дневния ред:
Предлагат се следните ръководители за предстоящи прояви включени в ДСК и МСК.
1. Експедиция „Балкан Адвенчър 2018“ – ръководител: Г. Младенов
2. Експедиция „Комщица 2018“ – ръководител: Е. Енчев
3. Експедиция „Родопи 2018" – ръководител: Боян Георгиев
Гласуване: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 3: УС прие предложените ръководители за предстоящите прояви,
включени в ДСК и МСК.
В 19:15 пристига Ц. Остромски.
По т. 8 от дневния ред:
Предлага се, приемане на новосформираната комисия по опазване на пещерите.
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 4: УС приема образуването на комисия по опазване на пещерите.
Предлага се, за председател на новосформираната комисия по опазване на пещерите
Боян Петров.
Гласуване: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Решение № 5: УС приема за председател на комисия по опазване на пещерите Боян
Петров.
По т. 9 от дневния ред:
Обсъдиха се и се дискутираха наличието и/или липсата на правилници и програма за
обучение на пещерняци, както и за начина на работата на комисията по обучение.
Обсъди се състава и предложенията на комисията по обучение.
А.Цветков изказва мнение, че в комисията има конфликт на интереси – инструкторите
определят програмата за обучение. Поради финансов интерес – имат изгода да има
възможно най-голям брой кандидати/курсисти. А.Цветков предлага първия етап на

Протокол от заседание на УС на БФСп проведено на 13.03.2018 г.

2 | страница

обучението, да е безплатен за курсистите и да се поеме от федерацията. Предлага и
уеднаквяване на времето за обучение на курсистите.
Е.Енчев отговори, че инструкторите нямат никакъв финансов интерес или изгода да имат
повече курсисти, защото те не получават никакво възнаграждение за обучението на
курсисти и изказа мнение, че нивото на обучение на курсисти е паднало много отдавна,
тъй като системата на обучение не е актуализирана от години. От друга страна,
предложението А.Цветков за безплатни курсове е неприложимо, поради ограничения
финансов ресурс на федерацията от една страна, и големия брой кандидати от друга.
Г.Младенов изказва мнение, че причината за ниското ниво на младите пещерняци, е
стремежът на клубовете за привличане на възможно най-голям брой курсисти, които в
последствие завършват курса „Пещерняк“, без оглед на нивото на тяхната подготовка.
Е.Енчев изказва мнение, че е необходимо уеднаквяване на нивото на подготовка на
пещерняците, тъй като в момента на курс „Техническо усъвършенстване“ се явяват
кандидати с много различно ниво на подготовка, за това и комисията по обучение
предлага да се раздели курса на два етапа.
Гласуване: ЗА – 3; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2
Решение № 6: УС не приема предложенията на комисията по обучение, и най-вече за
разделяне на курса на две нива.
УС предлага да се разработи правилник за работа на комисиите към федерацията.
Да се разработи уеднаквена програма и правилник за обучение на курсисти (т.3 от
предложенията на комисията). Ц.Остромски предлага Д.Кожухаров да бъде включен в
комисията по обучение.
В 19:35 заседанието напуска В. Пелтеков
По т. 10 от дневния ред:
УС обсъди и гласува проекто-правилника и приложението към него за пещерноводолазната дейност.
Гласуване: ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Решение № 7: УС приема предложения правилник и приложението към него за
пещерно-водолазната дейност.
По т.11 от дневния ред:
Тъй като до момента е постъпил само един материал за бюлетина, беше направено
предложение, в бюлетина да се включат отчетите на всички финансирани прояви на
клубовете, плюс евентуални дописки (подробности по съответната проява).
Гласуване: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 8: УС приема предложението в бюлетина да се включат всички
финансирани прояви на клубовете, плюс евентуални дописки.
По т. 12 от дневния ред:
Е. Енчев информира УС за събрания членски внос. Към настоящия момент 14 клуба са
заплатили членски внос.
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По т. 13 от дневния ред:
Я. Шопов поема ангажимента да оформи и допълни циркуляра за ЕСФ 2019 г. до
следващото заседание на УС.

Следващо заседание на Управителния съвет ще се проведе на 16.04.2018 (понеделник)
година, от 18.30 часа, на адрес: гр.София, ул. Кирил и Методий № 42.

Край на заседанието: 20:30 ч.

Протоколчик: Георги Младенов
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