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ПРОТОКОЛ № 4 / 22.04.2019 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в  

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

Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Явор Шопов, Георги Младенов, 
Енчо Енчев, Цветан Остромски (протоколчик), он-лайн връзка с Ангел Иванов и Лъчезар 
Младенов. 
Гости: Антония Влайкова, Николай Симов. 

Дневен ред: 

1. Избор на ръководители за предстоящите експедиции, включени в ДСК и МСК на
БФСп за 2019 г.

2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на УС на БФСп;
3. Вземане на решения, свързани с предстоящото ОС на БФСп;
4. Обсъждане на предстоящи инициативи, свързани с честването на 90 годишнината

от организираното пещерно движение в България; 
5. Обсъждане и вземане на решения за награди на БФСП;
6. Обсъждане на проблеми и вземане на решения, свързани с проекта по програма

„Добро управление“;
7. Разни.

Начало на заседанието: 19:40 ч. 

По т. 1 от дневния ред: Избор на ръководители за предстоящите експедиции от ДСК и 
МСК (няма решения) 

След телефонен разговор с председателя на Комисията по обучение – Владимир 
Георгиев Ц. Остромски предлага да се проведе заседание на УС на 11.05, веднага след 
Общото събрание на БФСп, на което да се вземе решение касаещо провеждането на 
Национални квалификации по спелеология. До тогава КО трябва да е готова с 
предложенията си за ръководители на отделните курсове. 

По т. 2 от дневния ред: 2. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността на УС 
на БФСп 

Обсъждат се текстовете на предложения от Ц. Остромски отчет за дейността на УС с 
писмените допълнения на А. Влайкова. 

  Предложение (Я. Шопов)  за приемане на отчета. 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org
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Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 1: УС приема отчета с допълненията. 
 
По т. 3 от дневния ред:  Вземане на решения, свързани с предстоящото ОС на БФСп 

Я. Шопов  – предлага Ц. Остромски за председател на Мандатната комисия. 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 2: УС определя Ц. Остромски за председател на Мандатната комисия на 
предстоящото ОС на БФСп. 
 

Е. Енчев се ангажира да осигури техниката – мултимедиен проектор и лап-топ. 

 

20:00 ч.  – влиза Н. Симов, председател на КОПК. 
 

По т. 4 от дневния ред:  Обсъждане на предстоящи инициативи, свързани с честването 
на 90 годишнината от организираното пещерно движение в България – няма решения. 
 
По т. 5 от дневния ред:  Обсъждане и вземане на решения за награди на БФСп (няма 
решения) 

Я. Шопов предлага на техническите прегледи по празниците около 24-ти май в 
читалището на в гр. Луковит, близо до лагера на техническите прегледи (Карлуково) да се 
проведе тържествено честване и да бъдат връчени награди на заслужили деятели. (Малка 
част от тях бяха наградени на тържественото събрание по случай юбилея в аулата на СУ 
„Св. Климент Охридски“ на 18.03.2019, но далеч не всички – поради ограниченото време и 
невъзможността на много хора от провинцията да присъстват на събранието в този 
работен ден.) 

Е. Енчев предлага това да стане на Националния спелео-форум по време на 13-тия 
Евро Спелео форум в България (с база в Долни Лозен) в края на септември (като 
кулминация на събитията, посветени на юбилея). Няма възражения. 

Предлага се също да се обяви това награждаване пред делегатите на ОС и да се 
поканят клубовете да изпратят своите предложения за награждаване на техни членове. 
 
По т. 6 от дневния ред:  Обсъждане на проблеми и вземане на решения, свързани с 
проекта по програма „Добро управление“ 

Я. Шопов: Има твърде много документи свързани с проекта, които аз трябва да 
подписвам, а нямам възможност (време) да вникна в съдържанието им. Имам нужда от 
становище за тях от комисията по опазване, от чиято компетентност са те и от по-строг 
контрол на изпълнението на проекта от членовете на УС на БФСп, който носи отговорност 
за успешното изпълнение на проекта. 

Предлага се създаване на групов e-mail адрес (project@speleo-bg.org) за официална 
комуникация по проекта по програма „Добро управление“, чийто бенефициент е БФСп. 
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Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 3: УС приема предложението за създаване на групов e-mail адрес за 
официална комуникация по проекта по програма „Добро управление“. 
 

Предложение: Цялата официална комуникация (входящата и изходящата 
кореспонденция) по проекта по програма „Добро управление“ да се изпраща през този 
адрес, с копие до официалния мейл адрес на БФСп. 

Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 4: Приема се предложението цялата официална комуникация по проекта 
по програма „Добро управление“ да се изпраща през този адрес.  
 

21:15 ч.  – напуска Н. Симов. 
 
По т. 7 от дневния ред: Разни 

Я. Шопов е получил писмо във връзка с изискванията на ДАНС по ЗМИП (Закона за 
мерките срещу изпирането на пари), изискващо в кратки срокове представянето на 
определени документи. Предлага да се намери компетентна фирма за консултация по 
изготвяне на необходимата документация. 

 
Предложение: Да се отделят до 300 лв. От бюджета на БФСп за заплащане на такава 

услуга. 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 5: УС отпуска до 300 лв. за заплащане на компетентна фирма за 
консултация по изготвяне на документацията съгласно изискванията на ЗМИП. 
 
Следващо заседание на УС: 11.05.2019г. в НПМ, бул.  „Цар освободител“ №1, София. 
 

Край на заседанието: 21:30 ч. 
 
 
 
Протоколчик:  Цветан Остромски    Председател:  Явор Шопов 


