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

ПРОТОКОЛ № 6 
от заседание на УС на БФСп, проведено на 13 юни 2017 г. 

в град София, ул. Кирил и Методий  № 42 

Начало на заседанието: 18:45 ч. 

Присъстващи членове на УС: Петър Берон, Ангел Цветков, Владимир Георгиев, Цветан 
Остромски (протоколчик), Златинка Борисова, Енчо Енчев 
Присъстващи членове на УС на БФСп, избрани на ОС на БФСп от 22.04.2017 година: Явор 
Шопов, Георги Младенов, Лъчезар Младенов (не гласуват до излизане на съдебното 
решение за промените) 
Гости: Весела Бубова 

Дневен ред: 

1. Подготовка на документите за съдебна регистрация на промените в УС и Устава на
БФСп след последното ОС на БФСп през април 2017;

2. Обсъждане на идеи за постоянни и временни комисии към БФСп;
3. Разни.

По точка 1 от дневния ред: 
Енчо Енчев докладва, че е събрал голяма част от необходимите документи.  Георги 
Младенов се ангажира да направи копия от мандатните писма на делегатите на ОС и да 
внесе документите в СГС. 

По точка 2 от дневния ред: 
Явор Шопов представя своите виждания за по-важните задачи, които следва да се възложат 
на комисиите, а именно: 

- Написване (на нови) и актуализиране на (старите) ръководства (наръчници) за 
работа на пещерняците в съответната област; 

- Кандидатстване и изпълнение на проекти в тяхната област; 
- Актуализиране на фишовете А и Б в документацията на една пещера; 
- Актуализиране на лекциите за курсовете за званието „Пещерняк“ , за 

квалификационните курсове на БФСп, както и подготвяне на мултимедийни 
презентации за тях. 

- Актуализиране на спелеоложката и пещерняшка терминология на български език; 
- Събиране на библиография на българските спелеоложки проучвания и нейното 

издаване 

За решаването на тези задчи да се привлекат към активно участие в комисиите всички наши 
пещерняци – експерти в съответната област. Предлага създаването на нови постоянни 
експертни комисии на БФСп, както и специалисти към тях, както следва: 

- „Карстова геология и хидрогеология“ – проф. Алексей Бендерев; 
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- „Биоспелеология“ – доц. Христо Делчев; 
- „Археология“ – Тодор Стойчев; 
- „Пещерна фотография“ – доц. Красимир Андонов; 
- „Информационни технологии“ – Антония Влайкова; 
- „Обучение“ – доц. Алексей Стоев; 

Създаване на работни групи (временни комисии) към БФСп по теми с врменно значение, 
координиращи работата по конкретна задача, например: 

- Актуализиране на фишовете А и Б в документацията на една пещера – Иво Тачев; 
- Събиране и издаване на библиография на българските спелеоложки проучвания. 

 
По точка 3 - Разни: 

3.1. Явор Шопов предлага да се направи прфесионален филм (oколо 15 min) за курса по 
пещерно спасяване, с пълни авторски права за федерацията. Проблемът е, че 
бюджетът за такъв филм (около 1200 лв, главно за монтаж и озвучаване) на този етап 
не може да бъде осигурен. 

3.2. Златинка Борисова повдига въпроса за превода на английски на материалите за 
годишника. 
Петър Берон отговаря, че не са му изпратени такива материали, затова и няма нищо 
преведено. 

3.3. Енчо Енчев докладва, че е получил (като лице за контакт) писмо по ел. поща с 
допълнителни изисквания в отговор на подадения проект по Националната 
програма за изпълнение на младежки дейности към ММС. Писмото е позитивно, а 
въпросите - от техническо естество със срок за отговор до 20.06. Енчо се ангажира да 
им отговори в срок. 

3.4. Златинка Борисова дава някои препоръки за фото-конкурса, има и въпроси. 

o Да се прецизира тематиката, в регламента да се каже ясно, че е за снимки 
от пещери 

o Да не се дават парични награди, а ваучъри за техника или безплатни 
курсове 

o Жури, регламент за журито и организаторите? 

o Заглавието на конкурса да е  кратко и ясно 

Явор Шопов (на третия въпрос): Предлага той да оглави журито, с членове - двама 

професионални фотографи, не-пещерняци. Журито няма право на участие, а 

организаторите (в частност – УС) имат право да участват, но без да бъдат 

награждавани. 

3.5. Дискусия за домакинството ни на „Евро-Спелео Форум - 2019“. За мястото има 2 
предложения – Враца и София. 
Георги Младенов: Чисто пещерно, Враца е далеч по-добре. 
Енчо Енчев:  Откъм пещери Враца е по-добре, но откъм база и условия за 
настаняване на много хора София е много по-добре. Предлага да е в София. 

Гласуване: ЗА – 6;    ПРОТИВ – 0;   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0;   Предложението се приема. 

   Решение 1: УС определя София за домакин на „Евро-Спелео Форум - 2019“. 

По въпроса за датите на „Евро-Спелео Форум - 2019“ – ще се обсъди и вземе 
решение на следващото заседание на УС. 
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Следващото заседание на УС ще се проведе на 18 юли 2017 г.  от 18:30 ч. в Дома на 
пещерняка, гр. София,  ул. Кирил и Методий  № 42.   
 
Край на заседанието: 21:05 ч. 
 
 
 
Протоколчик:       Председател: 
  /Цветан Остромски/      /Петър Берон/ 
 


