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Протокол № 6/07.06.2018 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в 

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

Присъстващи: Явор Шопов, Валери Пелтеков, Цветан Остромски, Лъчезар Младенов, Енчо 
Енчев (връзка по Skype) и Ангел Иванов (връзка по Skype). 
 
Протоколиращ заседанието: Лъчезар Младенов 
 
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 подготовката на национални курсове на БФСп.  
5. Разни. 

 
По точка 1: 
 

• Е. Енчев изложи подробно дейностите, които е извършил от предишното заседание 
до сега относно провеждането на националните курсовете на БФСп на Карлуково. 
Докладва и за експедиция Лъки. 

• А. Иванов докладва, че е подготвил и разпратил необходимите документи във 
връзка с пререгистрацията на БФСп до членовете на УС.  

 
По точка 2: 
 

• Повечето от предстоящите прояви за м. юли и август са разгледани и са избрани 

съответните ръководители на предишното заседание на УС. 

• Предложение за избиране на ръководител на международна експедиция 

„Тененгебирге 2018“ (Австрия) – предложен е Владимир Георгиев.  

Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Предложението се приема. 
 

Решение 1: Владимир Георгиев е избран за ръководител на международна 

експедиция „Тененгебирге 2018“ (Австрия) и ще отговаря за дейността по 

организиране, провеждане и отчитане на проявата. 
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• Предложение за избиране на Антония Влайкова и Енчо Енчев да представители на 

БФСп на 12-тия Европейски спелеоложки форум (Австрия). 

 

Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Предложението се приема. 
 
Решение 2: Антония Влайкова и Енчо Енчев са избрани да представляват БФСп на 12-
тия Европейски спелеоложки форум (Австрия). 

 
По точка 3: 
 

А. Иванов описа подробно каква е процедурата по пререгистрация и какви 

документи трябва да бъдат оформени и представени. 

 

• Предложение: УС да възложи на Явор Шопов да внесе документите за 

пререгистрация на БФСп в Агенцията по вписванията. 

 

Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Предложението се приема. 
 
Решение 3: УС възлага на Явор Шопов да внесе документите за пререгистрация на 
БФСп в Агенцията по вписванията. 
 

По точка 4: 
 

• Относно провеждането на националните курсове на БФСп се предлагат за 

отговорници следните хора: 

 

o Курсове „Техническо усъвършенстване“ и „Основи на вертикалната 

спелеология“ – Никола Дончев 

o Курс „Картиране и научно приложни методи“ – Ангел Иванов 

o Курс „Инструктор по спелеология“ – Красимир Колевски 

o Курс „Пещерно спасяване“ – Владимир Георгиев 

 

Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 

Предложението се приема. 
 
Решение 4: Във връзка с провеждането на националите курсове на БФСп са избрани 
гореспоменатите хора за отговорници на съответните курсове. 
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По точка 5: 
 

• Цветан Остромски докладва, че е присъствал на представянето на новата книгата на 

Трифон Даалиев – „Зовът на пещерите – пещерният живот на Трънката и неговите 

дневници“ и е поднесъл поздравления от името на БФСп.   

 
Край на заседанието: 21:00 часа. 
 

 
 
 
 

 
Протоколчик:       Председател: 
 

 Лъчезар Младенов       Явор Шопов 
 


