Българска федерация по спелеология
Седалище и адрес: бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София
Интернет страница: www.speleo-bg.org, ел. поща: bfs@speleo-bg.org
Регистрация: СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883

Протокол № 5/17.05.2018 г.
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в
„Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 42, София
Присъстващи: Явор Шопов, Цветан Остромски, Енчо Енчев, Лъчезар Младенов, Ангел
Иванов чрез Viber връзка.
Гости: Владимир Георгиев
Протоколиращ заседанието: Енчо Енчев
Начало: 19:00 часа
ДНЕВЕН РЕД
1. Информация за дейността на членовете на УС след последното заседание.
2. Обсъждане на предстоящите финансирани прояви от ДСК и МСК на БФСп и избор
на ръководители за тях.
3. Обсъждане на пререгистрацията на БФСп в Агенция по вписванията.
4. Обсъждане на първия циркуляр за Евро Спелео форума, който ще се проведе в
България през 2019 г.
5. Разни.
По точка 1:





Ц. Остромски информира за работата му, свързана с дейността на Комисията по
картиране и документиране.
Е. Енчев информира за дейността си по организирането и провеждането на
Националното състезание по пещерно-приложни дисциплини „Карлуково 2018“.
Осведомява, че в дейността по организиране и провеждане на състезанието са се
включили и други членове на УС (А. Иванов, Л. Младенов). Информира за
получените писма в пощата на БФСп.
Я. Шопов информира за дейността си по организиране и провеждане на курса по
картиране и ГИС, включилите се пещерняци и протичането на самия курс.

По точка 2:


Никола Дончев се предлага за ръководител на Техническата подготовка на
пещерните спасители на открито (на скали), която ще се проведе от 14 до 17 юни в
района на с. Карлуково.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
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Решение 1: Никола Дончев е избран за ръководител на Техническата подготовка на
пещерните спасители на открито (на скали) и ще отговаря за дейността по
организиране, провеждане и отчитане на проявата.


Румен Лазаров се предлага за ръководител на Националното състезание за купа
„Търговище 2018“, което ще се проведе на 23 и 24 юни в района на хижа „Младост“,
гр. Търговище.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 2: Румен Лазаров е избран за ръководител на Националното състезание за
купа „Търговище 2018“ и ще отговаря за дейността по организиране, провеждане и
отчитане на проявата.



Анатолий Джурмански се предлага за ръководител на експедиция „Бузлуджа 2018“,
която ще се проведе в района на едноименния връх в периода от 28 юни до 1 юли
2018 г.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 3: Анатолий Джурмански е избран за ръководител на експедиция
„Бузлуджа 2018“ и ще отговаря за дейността по организиране, провеждане и
отчитане на проявата.



Тихомир Енчев се предлага за ръководител на експедиция „Марина дупка“, която
ще се проведе в периода от 12 до 15 юли в района на с. Генчовци, общ. Трявна.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 4: Тихомир Енчев е избран за ръководител на експедиция „Марина дупка“
и ще отговаря за дейността по организиране, провеждане и отчитане на проявата.



Енчо Енчев се предлага за ръководител на Националните квалификационни курсове,
които ще се проведат в периода от 14 до 22 юли в района на с. Карлуково, общ.
Луковит.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
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Решение 5: Енчо Енчев е избран за ръководител на Националните
квалификационни курсове и ще отговаря за дейността по организиране,
провеждане и отчитане на проявата.


Румен Лазаров се предлага за ръководител на експедиция „Злостен – Свежарка“,
която ще се проведе в местността „Злостен“, гр. Котел в периода 27 – 29 юли.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 6: Румен Лазаров е избран за ръководител на експедиция „Злостен –
Свежарка“ и ще отговаря за дейността по организиране, провеждане и отчитане на
проявата.



Георги Младенов се предлага за ръководител на експедиция „Северна Гърция“
2018, която ще се проведе в карстовите масиви около гр. Серес, Гърция. Точната дата
на провеждането все още не е уточнена.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 7: Георги Младенов е избран за ръководител на експедиция „Северна
Гърция“ 2018 и ще отговаря за дейността по организиране, провеждане и отчитане
на проявата.



За официален делегат пред Балканския спелеоложки съюз се предлага Цветан
Остромски, който ще представлява БФСп на срещата във Румъния през 2018 г.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 4, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1 .
Предложението се приема.
Решение 8: Цветан Остромски е избран за официален делегат на БФСп пред
Балканския спелеоложки съюз и ще представлява федерацията на срещата, която
ще се проведе в периода 2 – 8 юли, Baru, Hunedoara, Румъния.

По точка 3:
Започва дискусия по въпроса свързан с пререгистрацията на БФСп в Агенция по
вписванията. Ангел Иванов разяснява на присъстващите реда и начините за
пререгистрация, като поема ангажимент за попълването и оформянето на
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необходимите документи. Явор Шопов, като официален представител на БФСп
поема ангажимент за внасянето на документите в Агенция по вписванията.
По точка 4:
Е. Енчев информира за проведените разговори с ръководството на Националния
учебен център на БЧК, намиращ се в гр. Лозен и поема ангажимент да изготви и
изпрати запитване за оферта, свързана с настаняването и изхранването на
участниците в Евро Спелео форума, на който БФСп ще бъде домакин и организатор
през 2019 г.
По точка 5:


Започва да тече дискусия по въпроса свързан с обученията и преквалификациите на
пещерняците на национално ниво. По-точно за въвеждането на нов обучителен курс
свързан с техническата подготовка на пещерняците.
Обсъждат се писмените предложения на Владимир Георгиев (председател на
Комисията по обучение). След като Комисията по обучение не се е обединила в
предложение и не е дала конкретно предложение за име на новия курс, протича
дискусия, в която се обсъждат няколко варианта за имена. Членовете на УС се
обединяват в гласуване на името „Основи на вертикалната спелеология“ по
предложението на Ц. Остромски.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 9: В обученията на национално ниво, се въвежда нов курс с наименование
„Основи на вертикалната спелеология“. Целта на курса ще е да се уеднаквяват и
повишават техническите умения на пещерняците. Курсът няма да е задължителен и
необходим за преквалифицирането на пещерняците на по-високо ниво, но ще
осигурява предимства на завършилите го (към тях няма да се прилага изискването
за стаж когато кандидатстват за курс „Техническо усъвършенстване“).



След вземане на решение № 9 от заседанието, започва дискусия за изискванията за
курс „Основи на вертикалната спелеология“.
Първото предложение за изискване към „Основи на вертикалната спелеология“ е
желаещите да се запишат в курса да имат единствено изкаран курс „Пещерняк“, без
да е необходим допълнителен опит или стаж.
Второто предложение е да се въведе входящ тест (практически и теоретични
умения), който да проверява знанията и техническата подготовка на кандидатите за
курса, без да има изисквания за натрупан опит и минимум от знания. Кандидатите
за курса ще показват получените знания от курс „Пещерняк“, провеждан от
пещерните клубове. Предлага се двете предложения да се гласуват заедно.
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Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложенията се приемат.
Решение 10: Към курс „Основи на вертикалната спелеология“ се въвеждат следните
изисквания за кандидатите:
 Изкаран курс „Пещерняк“, без да е необходим допълнителен опит и
практика;
 Към курса се въвежда входящ тест, който единствено ще проверява знанията
и техническата подготовка на пещерняците. Кандидатите ще показват
получените знания и опит от курс „Пещерняк“.


След вземане на решения № 9 и № 10 от заседанието се обсъждат и няколко
предложения за промяна в изискванията за курс „Техническо усъвършенстване“.
 Кандидатите за курс „Техническо усъвършенстване“ да имат минимум 2
години натрупан стаж като пещерняци след завършване на курс „Пещерняк“
или да са изкарали курс „Основи на вертикалната спелеология“, без да имат
необходимия двугодишен стаж.
 Неиздържалите входящия изпит за курс „Техническо усъвършенстване“, ще
имат възможност да се прехвърлят в курс „Основи на вертикалната
спелеология“.
Двете предложения се гласуват заедно.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложенията се приемат.
Решение 11: Към курс „Техническо усъвършенстване“ се въвеждат следните
изисквания за кандидатите:
 Кандидатите за курс „Техническо усъвършенстване“ да имат минимум 2
години натрупан стаж като пещерняци след завършване на курс „Пещерняк“
или да са изкарали курс „Основи на вертикалната спелеология“, без да имат
необходимия двугодишен стаж.
 Неиздържалите входящия изпит за курс „Техническо усъвършенстване“, ще
имат възможност да се прехвърлят в курс „Основи на вертикалната
спелеология“.



УС пристъпва към обсъждане на програмите за курс „Основи на вертикалната
спелеология“ и „Техническо усъвършенстване“. Целта на обсъждането е да се
променят, съобразят и осъвременят програмите за обучение, отнасящи се към двата
курса.
Предлага се да се приемат предложените от Комисията по обучение проектопрограми.
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Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 12: УС приема проекто-програмите на Комисията по обучение за курсовете
„Основи на вертикалната спелеология“ и „Техническо усъвършенстване“. Проектопрограмите стават официалните обучителни програми за курсовете.


Обсъжда се промяна в изискванията за кандидатите към всички курсове,
провеждани на национално ниво от БФСп.
Предлага се кандидатите за всички курсове да подават сами заявките си, без да е
необходимо допълнително одобрение от председателите на пещерните клубове в
които те членуват.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 13: Кандидатите за националните квалификационни курсове ще подават
сами заявките си за участие в съответния курс, без да е необходимо допълнително
одобрение от председателите на клубовете.



По точка 5 постъпва още едно предложение. Да се плати и удължи с още 1 година
хостинга и домейна на сайта hinko.org, а на предстоящия национален форум на
пещерняците да се обсъдят правилата за ползване и достъп до сайта.
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0
Предложението се приема.
Решение 14: От средствата на БФСп ще се плати хостинга и домейна на сайта
hinko.org, а на предстоящия национален форум на пещерняците ще се обсъдят
правилата за ползване и достъп до сайта.
Край на заседанието: 20:45 часа.
Следващото заседание се насрочва за 07 юни 2018 г. в Клуб на пещерняка, ул. „Св.
Св. Кирил и Методий“ № 42 от 18:30 часа.

Протоколчик:

Председател:
Енчо Енчев

Явор Шопов
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