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 / 10.07.2019 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, Петър Делчев,
Лъчезар Младенов, Цветан Остромски, Николай Симов
Дистанционна връзка по Skype с: Енчо Енчев, Красимир Кoлевски, Ангел Иванов
Дневен ред:
1. Информация за минали активности след последното заседание на УС.
2. Избор на ръководители за предстоящите експедиции, включени в ДСК и МСК на
БФСп за 2019 г.;
3. Утвърждаване на дати за втората част на националните курсове за подготовка на
кадри (Пещерно спасяване и Инструктор по спелеология). Избор на ръководител за
курсовете;
4. Обсъждане на програма за националния форум по спелеология. Разпределение на
задачи;
5. Разпределение на длъжности и задачи в състава на УС;
6. Вземане на решения за мерки към клубовете, които не са си пуснали отчети за
финансираните прояви в срок.
7. Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС.
8. Разни
Заседанието започва в 19:00 часа.
По т. 1: Информация за минали активности след последното заседание на УС.
Изслуша се информация от Красимир Колевски за проведените Национални
квалификации по спелеология.
По т. 2: Избор на ръководители за предстоящите експедиции, включени в ДСК и МСК на
БФСп за 2019 г.;
Информация за експедициите и избора на ръководители бе представена от Енчо Енчев
както следва:
По ДСК /държавния спортен календар/:
1. Експедиция „Марина дупка“ – 18-23.07.2019 г. организирана от „Академик“ – Русе
Предложен ръководител: Тихомир Енчев от „Академик“ Русе.

с т р а н и ц а 1|5

2. Експедиция „Стенето“ – 22-28.07.2019 г. – организирана от ПК „Казанлък“, СК
„Приста“ – Русе и СК „Саламандар“ – Стара Загора.
Предложен ръководител: Анатолий Джурмански.
3. Експедиция „Мижишница“ – 27.07-04.08.2019 г. – организирана от ПК „Моерпа“ и
ПК „Искър“ София.
Предложен ръководител: Цветан Остромски.
По МСК /международния спортен календар/:
1. Експедиция „Мулу 2019“ – Малaйзия – 11-31.07.2019 г. организирана от ПК
„НЕПИАСТ“ – Бургас.
Предложен ръководител: Станимира Делева.
2. Експедиция „Мая Арапит“ Албания – 28.07-12.08.2019 г. – организирана от ПКСУ
„София“.
Предложен ръководител: Китен Топалов.
3. Експедиция „Тененгебирге“ Австрия – 17.08-08.09.2019 г. – организирана от БФСп
Предложен ръководител: Владимир Георгиев.
4. 13-ти Балкански спелеоложки форум, Анталия Турция – 02-11.09.2019 г. –
организиран от Турската федерация по спелеология.
Предложен представител на БФСп: Красимир Колевски.
Явор Шопов – предлага да се гласува за всички ръководители анблок.
Гласуване:
За – 8

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение No 1: За ръководители на предстоящите експедиции, включени в ДСК и МСК на
БФСп за 2019 г. се определят както следва:
По ДСК /държавния спортен календар/:
1. Експедиция „Марина дупка“ – 18-23.07.2019 г.
Ръководител: Тихомир Енчев от „Академик“ Русе.
2. Експедиция „Стенето“ – 22-28.07.2019 г.
Ръководител: Анатолий Джурмански.
3. Експедиция „Мижишница“ – 27.07-04.08.2019 г.
Ръководител: Цветан Остромски.
По МСК /международния спортен календар/:
1. Експедиция „Мулу 2019“ - Малйзия – 11-31.07.2019 г.
Ръководител: Станимира Делева.
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2. Експедиция „Мая Арапит“ – Албания – 28.07-12.08.2019 г.
Ръководител: Китен Топалов.
3. Експедиция „Тененгебирге“ Австрия – 17.08-08.09.2019 г.
Ръководител: Владимир Георгиев.
4. 13-ти Балкански спелеоложки форум, Анталия Турция – 02-11.09.2019 г.
Представител на БФСп: Красимир Колевски.
По т. 3: Утвърждаване на дати за втората част от Националните квалификациони
курсове: Пещерно спасяване и Инструктор по спелеология. Избор на ръководител за
курсовете;
Енчо Енчев предлага курсовете да се проведат след ЕвроСпелео Форум-а при следните
условия:
Ръководител: Енчо Енчев
Инструктори: Красимир Колевски и Владимир Георгиев
Място – района на с. Карлуково
Дати: 18-27 октомври, 2019 г.
Гласуване:
За – 8

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение No 2: Втората част от Националните квалификациони курсове: Пещерно
спасяване и Инструктор по спелеология да се проведат от 18 до 27 октомври 2019 г. в
района на с. Карлуково с ръководител Енчо Енчев и инструктори: Красимир Колевски и
Владимир Георгиев.
По т. 4: Обсъждане на програма за националния форум по спелеология 26-29.09.2019 г.
Разпределение на задачи:
Енчо Енчев – Трябва да помислим за награждаването.
Явор Шопов - Предлагам да се проведе на 28 /събота/ целия ден.
Кой ще направи презентациите?
Явор Шопов – ще направи разширение на презентацията от честването в Аулата на
Университета.
Джонсъна – да организира подготвянето на презентация за спасяването с помощта на
избрани от него хора.
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Явор – да се постави въпроса с привеждането на клубовете към новите изисквания на
Министерството на младежта и спорта.
Да се направи програма за националния форум до средата на август, която да се
разпространи към клубовете.
Да се изготвят и изпратят официални покани до клубовете и спонсорите.
Да се пусне писмо до клубовете за предложения за награди.
За наградите да отговаря Цветан Остромски.
По т. 5: Разпределение на длъжности и задачи в състава на УС:
Обсъди се необходимостта от разпределение на длъжности и задачи в състава на УС.
Лъчезар Младенов се нае да отговаря за инвентара на БФСп, а Николай Симов да помага
на Енчо за отчетната документация.
По т. 6: Вземане на решения за мерки към клубовете, които не са си пуснали отчети за
финансираните прояви в срок.
Явор Шопов – това е много комплициран въпрос. Предлагам да се превеждат 50% преди
експедициите и след отчета да се превеждат останалите средства.
Ангел Иванов: предлагам да се направи списък с клубовете, които са кандидатствали по
тази програма през изминалите години и към тези, които не са изрядни да се приложат
предложените от Явор Шопов мерки. Клубовете, които са били изрядни с отчитането на
проявите си, да продължат да получават финансиране по същия начин. Ако клуб, който е
бил санкциониран допусне рецидив (отново закъснее с отчета) да няма право да
кандидатства за финансиране за следващия програмен период.
ЕнчоЕнчев: Има изисквания на ММС, които са пуснати до всички клубове.
Можем да извадим списък с клубовете, които са се отчели редовно. Предлагам това
предложение да се представи на националния спелеофорум.
Цветан Остромски: напълно подкрепям Енчо и Ачо.
Явор Шопов предлага решението да остане за Националния спелеофорум
Гласуване:
За – 8

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение No 3: Решението за мерките, които да се предприемат към клубовете, които не
са били изрядни при отчитането на проявите, за които са получили финансиране да се
вземе след обсъждане на Националния спелеофорум.
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По т. 7: Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС:
По т. 8: Разни:
Явор Шопов – Предлага гласуване на писмо до Фонд научни изследвания за подкрепа на
проекта за търсене на пещери с термокамера.
Гласуване:
За – 8

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение No 4: УС подкрепя проекта за търсене на пещери с термокамера и реши да
изпрати писмо до Фонд научни изследвания за това.
Николай Симов – Становище на БФСп за „Темната дупка“
Отговор на запитването на РИОС Враца за точното местоположение на пещерата
„Говедарника“, за да се прецизира защитената местност.
Писмо за концесията на „Гълъбарника“ в с. Кунино.
Явор Шопов – аз съм против действията на кариерата, предвид това, че вече е унищожила
две уникални пещери и трябва да действаме бързо.
Николай Симов – Ще Ви изпратя проект за становище.
Заседанието се закрива в 21 ч.
Следващо заседание на УС на БФСп: 17.09.2019 г. от 20:00 часа в „Клуб на пещерняка“, ул.
„Св. Св. Кирил и Методий“ № 42, София.

Протоколчик:
Петър Делчев

Председател на БФСп:
Явор Шопов
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