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

ПРОТОКОЛ
от заседание на УС на БФСп проведено на 16.05.2017 г. в град София, ул.
Кирил и Методий № 42
Начало на заседанието: 18:14 ч.
Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Петър Берон, Ангел Цветков, Цветан
Остромски, Енчо Енчев, Владимир Георгиев, Весела Димитрова, Валери Пелтеков и Златинка
Борисова.
Присъстващи членове на УС на БФСп, избрани на ОС на БФСп от 22.04.2017 година, без право
на глас до излизане на съдебното решение: Явор Шопов, Георги Младенов, Лъчезар Младенов.
Гости: Красимир Колевски, Антония Влайкова, Никола Дончев, Весела Бубова, Димитър
Димитров, Иво Тачев.
Дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на отчетите на изминалите прояви и експедиции включени в ДСК на
БФСп и финансирани по програма на ММС.
2. Утвърждаване на ръководителите на предстоящите прояви от ДСК на БФСп, финансирани по
програма на ММС.
3. Обсъждане и вземане на решение за мястото на провеждане на тазгодишните курсове за
подготовка на кадри.
4. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстването за финансиране с проект по
Националната програма за изпълнение на младежки дейности към ММС.
5. Документи към съда за промяна на състава на УС след последното ОС.
6. Обсъждане на закупуване на екипировка по перо МТО от сключения договор с ММС.
7.Обсъждане и окончателно оформяне на бюлетина на БФСп за 2016 година.
8.Разни.
Петър Берон открива заседанието и предлага да се премине по обсъждане на точките от
Дневния ред.
По т. 1 от дневния ред: Обсъждане и гласуване на отчетите на изминалите прояви и
експедиции включени в ДСК на БФСп и финансирани по програма на ММС.
Отчетите на отделните прояви са изпратени предварително по електронната поща до всички
членове на УС и те са запознати с тяхното съдържание.
Енчо Енчев дава разяснения по получения отчет от Академик – Русе и провелото се състезание
по ориентиране.
Петър Берон предлага да се премине към гласуване за приемане на отчета.
Гласуване: ЗА-5; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Отчета е приет.
Решение № 1: УС реши приема отчета на Академик-Русе за провелото се Състезание по
пещерно ориентиране в пещера „Орлова чука”.

Заседанието продължава с изказване на Никола Дончев, който информира присъстващите за
провелия се зимен сбор на Пещерно спасяване.
Предлага се да се премине към гласуване за приемане на отчета за зимния сбор.
Гласуване: ЗА-5; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Отчета е приет.
Решение № 2: УС реши приема отчета за провелия се зимен тренировъчен сбор на Пещерно
спасяване.
Георги Младенов дава разяснения по отчета на Балкан Адвенчър за провелата се експедиция,
като разказва с подробности детайли за постигнатото.
В 18:20 влиза Валери Пелтеков.
В 18:22 влиза Цветан Остромски.
Предлага се да се премине към гласуване за приемане на отчета на Балкан Адвенчър за
провелата се експедиция.
Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Отчета е приет.
Решение № 3: УС реши приема отчета на Балкан Адвенчър за Спортно-състезателна
експедиция „Балкан”.
Владимир Георгиев разказва подробно за провелото се състезание на Карлуково. Има
изпратен подробен отчет за него с резултатите. Георгиев съобщава и детайли от направените
разходи за състезанието.
Енчо Енчев и Антония Влайкова информират, че по време на състезанието участващите
пещерняци са забелязали силно замърсяване на района на Карлуково от посещаващите
мястото туристи. Разказва за конкретни детайли от замърсяването на района. Георги Младенов
разказва за големия брой туристи, влизали в пещера Чердженица, докато е протичало
състезанието по картиране. Протича дискусия.
Енчо Енчев подчертава, че района на Карлуково е защитена територия. Необходимо е в найкратък срок Комисията за защита на пещерите към БФСп да инициира среща, за да се вземат
конкретни мерки за спиране на замърсяването.
Предлага се да се премине към гласуване за приемане на отчета за провелото се „Национално
състезание по пещерно-приложни дисциплини Карлуково-2017“.
Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Отчета е приет.
Решение № 4: УС реши приема отчета за Национално състезание по пещерно-приложни
дисциплини Карлуково-2017.
По т. 2 от дневния ред: Утвърждаване на ръководителите на предстоящите прояви от ДСК на
БФСп, финансирани по програма на ММС.
Енчо Енчев предлага за ръководител на проявата Купа Търговище – състезание за „семейни"
двойки по приложно-технически дисциплини свързани със спелеологията да бъде избран
Румен Лазаров.
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Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Предложението се приема.
Решение № 5: УС избира Румен Лазаров за ръководител на проявата Купа Търговище –
състезание за „семейни" двойки по приложно-технически дисциплини свързани със
спелеологията.
В 18:37 влиза Иво Тачев.
Предлага се за ръководител на проявата Национална пещерна експедиция „Родопи 2017” да
бъде избран Боян Георгиев.
Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Предложението се приема.
Решение № 6: УС избира Боян Георгиев за ръководител на проявата Национална пещерна
експедиция „Родопи 2017”.
В 18:40 в заседанието се включва Ангел Иванов, чрез конферентна връзка по скайп от Коста
Рика.
Предлага се за ръководител на проявата Пролетен тренировъчен сбор на Пещерно спасяване
да бъде избран Валери Пелтеков. Сборът да се проведе в района на Карлуково в периода 2225 юни 2017 година.
Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Предложението се приема.
Решение № 7: УС реши избира Валери Пелтеков за ръководител на проявата Пролетен
тренировъчен сбор на Пещерно спасяване. Сборът да се проведе в района на Карлуково в
периода 22-25 юни 2017 година.
Златинка Борисова приканва ръководителите на прояви в кратък срок да изготвят своите
наредби за проявите, за да могат да се включат и участват повече хора в тях.
В 18:44 влиза Весела Димитрова.
Енчо Енчев предлага за ръководител на проявата Словачка яма да бъде избран Владимир
Георгиев. Преди гласуването Георгиев информира присъстващите за подробности. Проявата
ще се проведе в периода 21 юни-7 юли 2017 година и в нея се предвижда да участват 14
българи.
Гласуване: ЗА-8; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Предложението се приема.
Решение № 8: УС реши избира Владимир Георгиев за ръководител на проявата Словачка яма.
В 18:46 влиза Лъчезар Младенов.
По т. 3 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решение за мястото на провеждане на
тазгодишните курсове за подготовка на кадри.
Енчо Енчев разяснява какви са вариантите за избор на място за провеждане на курсовете.
Протича дискусия. Обсъждат се плюсовете и минусите на предложените варианти.
УС възлага на Никола Дончев да провери варианта за Карлуково с ползване на база Пещерния
дом. В срок до една седмица Дончев да информира УС за резултата.
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Владимир Георгиев предлага два варианта за размер на сумата за такса за курсовете. При спане
на палатки тя да бъде досегашната 100 лв., а при евентуално ползване за база Пещерния дом
да бъде 170 лв. Единодушно съгласие на предложението.
Антония Влайкова предлага да се поканят и чужденци да участват в курсовете. Като след
неформални разговори двама души от Германия са заявили желание да участват.
Никола Дончев, Енчо Енчев и Владимир Георгиев се ангажират да се включат в обучението на
курсистите по пещерно спасяване.
УС възлага на Владимир Георгиев да изготви наредба-покана за предстоящите курсове.
Постъпило е писменно предложение до УС от Димитър Димитров за промяна в организацията
на курса за техническо усъвършенстване провеждан от БФСп. Като основно предложението на
Димитров е курсът да бъде разделен на два модула с цел по качествено обучение. Протича
дискусия по предложението. Изказват се много от присъстващите.
В 19:42 излиза Ангел Цветков.
Златинка Борисова предлага за ръководител на курса за техническо усъвършенстване да бъде
избран Димитър Димитров.
Гласуване: ЗА-6; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ-1; Предложението се приема.
Решение № 9: УС реши избира Димитър Димитров за ръководител на курса за техническо
усъвършенстване.
Предлага се за ръководител на курса по картиране да бъде избран Ангел Иванов.
Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Предложението се приема.
Решение № 10: УС реши избира Ангел Иванов за ръководител на курса по картиране.
Предлага се за ръководител на курса за инструктори да бъде избран Красимир Колевски.
Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Предложението се приема.
Решение № 11: УС реши избира Красимир Колевски за ръководител на курса за инструктори.
По т. 4 от дневния ред: Обсъждане и вземане на решение за кандидатстването за финансиране
с проект по Националната програма за изпълнение на младежки дейности към ММС.
Енчо Енчев разяснява подробности по проекта. Заявено е желание за участие в него от
училището за планински водачи, училището в Годеч и училището във Варна.
Антония Влайкова информира, че има подготвен вариант на проекта, по който са работили
Енчо Енчев, Влайкова, Румяна Йотова и Станимира Делева. Срокът за внасяне на проекта е 25
май 2017 година.
Никола Дончев, Красимир Колевски и Весела Бубова ще се включат в евентуално бъдеще
обучение към проекта.
Пристъпва се към гласуване за вземане на решение БФСп да кандидатства за финансиране с
проект по Националната програма за изпълнение на младежки дейности към ММС.
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Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Предложението се приема.
Решение № 12: УС реши БФСп да кандидатства за финансиране с проект по Националната
програма за изпълнение на младежки дейности към ММС.
Весела Димитрова се ангажира да направи запитване до клубовете за желаещи хора да се
включат също в проекта.
По т. 5 от дневния ред: Документи към съда за промяна на състава на УС след последното ОС.
Документите са подготвени, липсват два подписа. Весела Бубова се ангажира да събере
подписите и да внесе документите в съда, след подписването им в срок до 18.05.2017 г.
По т. 6 от дневния ред: Обсъждане на закупуване на екипировка по перо МТО от сключения
договор с ММС.
По перо МТО от сключения договор с ММС са поръчани за закупуване въжета с дължина 800
метра.
По т. 7 от дневния ред: Обсъждане и окончателно оформяне на бюлетина на БФСп за 2016
година.
Антония Влайкова съобщава, че заедно със Златинка Борисова са работили по изготвянето на
бюлетина. Предстои окончателно дооформяне на текстове от него. Говорено е и със Светла
Тихова за предпечата. В бюлетина липсват текстове на английски език.
Петър Берон се ангажира да направи превод на английски език на част от текстовете в срок до
3 юни 2017 година.
По т. 8 от дневния ред: Разни.
Антония Влайкова напомня, че тече организация по домакинството на 11-тата Европейска
среща по пещерно спасяване в България. Влайкова информира, че Пещерно спасяване желае
да кандидатства с проект за финансиране към Европейската федерация по спелеология.
Приканва БФСп да одобри кандидатстването с проекта към Европейската федерация.
Пристъпва се към гласуване.
Гласуване: ЗА-7; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; Предложението се приема.
Решение № 13: УС реши БФСп да одобри кандидатстването на Пещерно спасяване с проект
към Европейската федерация по спелеология във връзка с организацията на 11-тата
Европейска среща по пещерно спасяване в България.
Владимир Георгиев представя протокол от проведен изпит „Пещерняк“ в ПКСУ „София“.
Енчо Енчев предлага да се избере човек от новия УС, който да се грижи за подреждането и
съхраняването на документацията на БФСп. Предлага до излизането на решението на съда да
се помисли кой да бъде.
Антония Влайкова информира, че за предстоящата експедиция в Австрия са заявили участие до
сега 11 човека. Предстои да се изпрати отново покана за участие.
Цветан Остромски разказва за проекта за фотоконкурс на БФСп. Остромски е изпратил проекта
по електронната поща предварително до всички членове на УС. Дава своите разяснения.
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Явор Шопов се изказва, че основното е да се намерят спонсори. Решава се на следващото
заседание на УС да се реши по подробно идеята за конкурса.
Явор Шопов информира присъстващите, че е дошло писмо от UIS с предложение за номинации
в различни категории книга, откритие и др. Обсъждат се предложения за номинациите от
страна на БФСп в различините категории.
След обсъждането с единодушно съгласие се стига до решение БФСп да номинира книгата на
Петър Берон за наградата на UIS. Явор Шопов ще представи номинацията пред UIS в срок до
31 май 2017.
Следващото заседание на Управителния съвет ще се проведе на 13 юни 2017 година, от 18.30
часа, на адрес: гр.София, ул. Кирил и Методий № 42.

Край на заседанието: 21:14 ч.

Протоколчик: Златинка Борисова
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