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

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на УС на БФСп, проведено на 16.04.2018 г. в град София,
ул. Кирил и Методий № 42
Начало на заседанието: 18:50 ч.
Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Явор Шопов, Ангел Цветков, Ангел
Иванов (по SKYPE), Енчо Енчев, Георги Младенов, Лъчезар Младенов, Цветан Остромски
(протоколчик).
Гости: Антония Влайкова, Владимир Георгиев (председател на КО).
Дневен ред:
1. Информация за дейността на членовете на УС след последното заседание
(персонално свършена работа).
2. Обсъждане и гласуване на кандидатурата за членство на ПК „Казанлък“ в БФСп.
3. Обсъждане на предстоящите финансирани прояви, включени в ДСК и МСК и избор на
ръководители за тях.
4. Обсъждане на отчета за първото тримесечие на годината, съгласно подписания
договор с ММС по „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“
5. Избор на мандатна комисия за ОС на БФСп.
6. Обсъждане и гласуване на документите за предстоящото ОС (отчети, бюджети,
календарен план и т.н.).
7. Обсъждане на предложението на „Черни връх” за награждаване на негови членове
8. Членски внос към БФСп за 2018 г. Информация за платилите клубове и събраната до
момента сума.
9. Обсъждане на първия циркуляр за Евроспелео 2019 г.
10. Обсъждане на решението на съда и подаване на жалба в прокуратурата срещу
неверните документи за регистрацията на БСС.
11. Разни.
По т. 1 от дневния ред: Информация за дейността на членовете на УС на БФСп.
Е. Енчев – приготвил е и разпространил до УС финансовия отчет на БФСп за 2017 г. и
проекто-бюджета за 2018 г., както и всички необходими документи за отчета на
договора с ММС за 1-во тримесечие на 2018 г.
Г. Младенов – представя списък с мат. база на БФСп като резултат от
инвентаризацията.
Я. Шопов – докладва за организацията на нов курс по картиране и ГИС и за първото у
нас ортофото заснемане на карстов район посредством дрон – района на с. Зимевица.

По т. 2 от дневния ред: Кандидатурата за членство на ПК „Казанлък“ в БФСп.
Е. Енчев – Изпратили са всички необходими документи за членство съгласно Устава.
Предлага да бъдат приети за член на БФСп.
Гласуване: ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 1: УС приема пещерен клуб „Казанлък“ за колективен член на БФСп.

По т. 3 от дневния ред: Предстоящи прояви от календарния план на БФСп и избор на
ръководители за тях.


Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини, Карлуково, 4 до 7 май
2018 г.
Е. Енчев – изнася текуща информация за подготовка на състезанието.
Я. Шопов – предлага Е. Енчев за ръководител на проявата.

Гласуване: ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 2: УС определя Е. Енчев за ръководител на състезанието по пещерноприложни дисциплини на Карлуково.


Експедиция „Лъки 2018“ на СК „Пълдин“. Клубът-организатор предлага промяна на
датите на експедицията от 19-22.04.2018 на 24-27.05.2018 поради прогноза за лоши
метеорологични условия. Предлага се и промяна на ръководството. За ръководител
се предлага Илия Савчев, а за заместник-ръководител – Стоян Кюркчиев.

Гласуване: ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 3: УС определя предложените Илия Савчев и Стоян Кюркчиев съответно
за ръководител и заместник-ръководител на експедиция „Лъки 2018“, както и
промяната на датите на проявата.


Курс по картиране на пещери и ГИС (географски информационни системи). За
ръководител на курса се предлага Явор Шопов.

Гласуване: ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 4: УС определя Я. Шопов за ръководител на курса по картиране на пещери
и ГИС.

По т. 4 от дневния ред: Обсъждане на отчета за I тримесечие на договора с ММС по
„Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“
Е. Енчев – приготвил е всички необходими документи за отчета към ММС и ги е
изпратил като архив по ел. поща до УС. Отбелязва също, че няма изискване те да бъдат
гласувани от УС.
Я. Шопов – предлага вече да не се гласуват 3-месечните отчети.
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 1; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 5: Отпада гласуването на 3-месечните отчети от УС.
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По т. 5 от дневния ред: Избор на мандатна комисия за ОС.
Я. Шопов – предлага Ц. Остромски за едночленна мандатна комисия на ОС.
Гласуване: ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 6: УС определя Ц. Остромсски за мандатна комисия на ОС на 28.04.2018.

По т. 6 от дневния ред: Обсъждане и гласуване на документите за предстоящото ОС.
Ц. Остромски като отговорник за Отчета на УС пред ОС поема ангажимент до 19.04
вечерта да изготви и изпрати отчета до членовете на УС за корекции и допълнения, а
след това да бъде изпратен до клубовете не по-късно от 23.04.
Финансовият отчет е изготвен от Е. Енчев и е изпратен до членовете на УС. Въпроси:
А. Цветков: От кого е полученото дарение?
Е. Енчев: От фирми.
Гласуване на финансовия отчет: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Решение № 7: УС приема годишния Финансов отчет на БФСп за 2017 г.
Е. Енчев – дава пояснения по проекто-бюджета за 2018 г.
Гласуване на проекто-бюджета за 2018 г.: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 8: УС приема проекто-бюджета на БФСп за 2018 г.

По т. 7 от дневния ред: Обсъждане на предложението на ПК „Черни връх“ за
награждаване на негови членове по случай 60-годишния юбилей на клуба.
Лъчо Младенов – представя изготвения от него поздравителен адрес.
Я. Шопов се ангажира да изготви плакет и да го връчи на място на клуба-юбиляр.
Предложения от ПК „Черни връх“ за индивидуални награди на членове на клуба:
o Златен прилеп: Николай Йорданов Каменов, Ясен Божилов Вучков
o Сребърен прилеп: Индже Якимов Ръсовски, Владимир Мариов Гачев
o Бронзов прилеп: Весела Бориславова Бубова, Лъчезар Бориславов
Младенов
А. Цветков: Аз бих гласувал против В. Бубова. Предлагам да се гласува човек по
човек, а не „ан блок“.
Гласуване: ЗА – 1; ПРОТИВ – 5; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1
Предложението не се приема.
Гласуване „ан блок“ на предложените за награждаване членове на ПК „Черни връх“.
Гласуване: ЗА – 5; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2
Решение № 9: УС утвърждава предложените за награждаване членове на ПК „Черни
връх“. Наградите им ще бъдат връчени официално на Националния форум по
спелеология през октомври 2018 г.
По т. 8 от дневния ред: Членски внос на колективните членове към БФСп.
Към 31.03.2018 г. Редовно отчетени са 23 клуба (11 платили по банков път, 12- на ръка).
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А. Цветков: Има решение на УС на СК „Мездра“ да не членува в БФСп.
По т. 9 от дневния ред: Обсъждане на първия циркуляр за Евроспелео 2019 в България.
А. Влайкова: Аз и Я. Шопов сме изготвили едно предложение за циркуляра, моля и
други хора да се включат в подготовката на документа. До края на май ще приготвим Iви циркуляр и ще го качим в поддомейн на федерационния сайт (eurospeleo.speleobg.org), за да не плащаме за допълнителен домейн. Работата се разпределя така: Ц.
Остромски ще приготви инфо за 90-годишнината на организираното пещерно дело в
България, В. Георгиев – инфо за 45-години пещерно спасяване, Е. Енчев –
организационните въпроси, А. Влайкова – да направи сайта на събитието.
По т. 10 от дневния ред: Обсъждане на решението на съда по делото за неверните
документи за регистрация на БСС.
Е. Енчев: Решението не е в наша полза. Но има възможност да се обърнем към
прокуратурата да се произнесе имало ли е документна измама или не, без да
заплащаме за това.
Изказват се разнопосочни мнения, но не се стига до решение за някакви конкретни
действия по въпроса.
В 21:15 заседанието напуска А. Цветков

По т. 11 от дневния ред: Разни
11.1. В. Георгиев представя две предложения от името на Комисията по обучение
(КО). Първото е Д. Кожухаров от ПК „Искър“ да стане член на Комисията по обучение.
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 10: УС приема Д. Кожухаров за член на Комисията по обучение.
11.2. В. Георгиев предлага от името на Комисията по обучение (КО) да се раздели
курса „Техническо усъвършенстване“ на 2 нива. Мотивите на КО са ниското средно ниво
на кандидатите за този курс. Много от тях не са получили необходимите знания и
подготовка при завършване на курсовете „Пещереняк“ по клубовете.
Ц. Остромски: Необходимо е да има диференциран подход – според показаните от
кандидатите знания и умения, защото някои клубове подготвят солидно своите курсисти
и ги подлагат на сериозен изпит. Освен това и практиката има значение, ходещите
активно по пещери обикновено за 1 – 2 години научават повече, отколкото от един курс
„Техническо усъвършенстване“. Затова трябва да има критерии за прескачане на
евентуалното първо ниво на „Техническо усъвършенстване“ от по-добре подготвените
кандидати.
В. Георгиев: Трябва да помислим за тези критерии, сега няма да можем да ги
прецизираме. Входящ изпит ще има, естествено. Ако ще го правим от тази година
разделянето, добре е сега да се вземе решение, защото няма много време до курсовете.
Предложение (Я. Шопов): Да се раздели курса „Техническо усъвършенстване“ на две
части (нива или под-курсове). УС възлага на КО да определи критериите за прием на
кандидати за всяко ниво (под-курс).
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Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Решение № 11: УС приема предложението на КО за разделяне на курса „Техническо
усъвършенстване“ на две нива и възлага на комисията да определи критериите за
прием на кандидати за всяко от 2-те нива.
11.3. Е. Енчев: Предложение за пререгистрация на БФСп по търговския регистър.
30.06.2018 г. е крайния срок за внасяне на отчета за Комисията по вписванията към Мин.
на правосъдието.

Край на заседанието: 21:55 ч.

Протоколчик: Цветан Остромски
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