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ПРОТОКОЛ 
от заседание на УС на БФСп, проведено на 21 април 2017 г.  

в град София, бул. „В. Левски“ № 75 
 

 
Начало на заседанието: 18:30 ч. 

 
Присъстващи членове на УС: П. Берон, Ц. Остромски, А. Цветков, Е. Енчев, Вл. Георгиев,  
В. Пелтеков, В. Димитрова 
 
Гости: А. Влайкова, И. Тачев 
 
От председателя е предложен следния дневен ред: 

 
1. Приемане на финансовия отчет за първото тримесечие.  
2. Обсъждане на организацията по провеждане на ОС на БФСп. 
3. Обсъждане на органзиацията по провеждане на национално състезание по пещерно-

приложни дисциплини „Карлуково 2017“. 
4. Обсъждане на отчетния доклад на УС на БФСп. 
5. Разни 

 

По т. 1 – В. Пелтеков запознава присъстващите с финансовия отчет на БФСп за първото 

тримесечие, след което се приминава към гласуване. 

Гласуване:  ЗА – 7   ПРОТИВ – 0   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

 

Решение 1: Приема се финансовият отчет за първо тримесечие на БФСп. 

 

По т. 2 се обсъжда да бъдат предложени следните комисии по провеждане на ОС. 

1. Мандатна комисия с участници: В. Пелтеков, Г. Генов (Папен) и Ц. Остромски. 
2. Комисия по решенията: Зл. Борисова, Е. Енчев и да се предложи на залата да избере 

трети член на комисията. 
3. Комисия по изборите: И. Тачев, В. Димитрова (Чеми) и да се предложи на залата да 

избере трети член на комисията. 
 

За протоколчик да се предложи А. Влайкова. 

 

След обсъждане се решава да се олекоти процедурата и комисиите по решенията и 

изборите да се обединят в една Комисия по изборите и решенията, с председател И. Тачев. 

 

По т. 3 от дневния ред – Вл. Георгиев разказва концепцията за състезанията на Карлуково. 

Говорено е за награди със следните магазини за екипировка: Алпи, Стената и Оутсайдер.   

Трябва да се напечатат грамоти за победителите и винил на БФСп.   
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По т. 4 – Енчо Енчев предложи да се обсъди доклада на УС пред ОС, включително 

финансовата му част. Добре е информацията да се представя по-подробно описана. 

 

По т. 5 добре е да се подготвят за печат нови почетни знаци и плакети, да се направи нов 

дизайн, както и да се актуализират правилниците за почетните отличия. 

 

Обсъден бе въпрос отправен от Черни връх, относно квалификационните курсове. Решение 

ще се вземе след обсъждане с Комисията по обученията. 

 

Край на заседанието: 21 часа. 

 

 

 

Протоколчик:      Председател: 

А. Влайкова       П. Берон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


