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 № 6 / 17.09.2019 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: Енчо Енчев, Ангел Иванов
Гости на заседанието с дистанционна връзка в Skype: Антония Влайкова, Станимира
Делева
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. Обсъждане и вземане на решения за предстоящото честване на 90 годишнината
от организираното пещерно движение, Евроспелео и Националния пещерен
форум.
4. Обсъждане и вземане на решения за награди на БФСп.
5. Обсъждане на проблеми и вземане на решения, свързани с проекта по програма
„Добро управление“.
6. Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС.
7. Разни
По т. 1: Информация за минали активности след последното заседание на УС.
Изслуша се информация от Енчо Енчев за провеждането на Експедиция „Тененгебирге
2019“ – Австрия и от Ангел Иванов за Експедиция „Мулу 2019“ - Борнео.
Експедиция „Тененгебирге“ – основен обект за работа пещерата S20. В началото на
експедицията входа е бил затапен от сняг и през това време се е проучвала пещера S2.
Намерени и картирани са нови галерии, за съжаление без продължение. След проливни
дъждове, рязане на козирки и копаене се е влезнало и в S20. В дънните части след
разширяване е слезнат отвес. Пещерата продължава и вече е -570 м. Взети са проби,
които се изследват от А. Павлова. Подробен отчет за експедицията ще бъде предоставен
от нейния ръководител – Валери Пелтеков.
Експедиция „Мулу 2019“ – минала е по план, проучени са 7 пещери, взети са проби за
екологично изследване на подземните реки от 4 пещерни системи. Посетена е найголямата пещерна система в района – Clearwater Cave System и най-голямата подземна
вътрешна зала в света - Sarawak Chamber. По време на експедицията е имало инцидент с
туристи и служители на парка и не е имало достъп до пещерите за една седмица.
По т. 2: Избор на ръководители за предстоящите експедиции, включени в ДСК и МСК на
БФСп за 2019 г.;
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Информация за експедициите и избора на ръководители бе представена от Енчо Енчев
както следва:
По ДСК /държавния спортен календар/:
1. Експедиция „Кастракли“ – 21-25.09.2019 г. организирана от СК „Пълдин“ Пловдив
Предложен ръководител: Лъчезар Ковачев.
2. Национален форум по спелеология – 28.09.2019 г. – организиран от БФСп.
Предложен ръководител: Явор Шопов.
3. Експедиция „Голубовица 2, 2019” – 30.09-06.10.2019 г. – организирана от ПК
„Мурсалица“ – Смолян.
Предложен ръководител: Алекси Коджабашев.
4. Национално състезание за купа „Пазарджик 2019"– 05-06.10.2019 – организирано
от Пещерно дело, туризъм и алпинизъм - Пазарджик
Предложен ръководител: Иво Колчаков.
5. Експедиция „Тетевен 2019“ – 10-13.10.2019 организирана от ПК „Черни връх“ –
София
Предложен ръководител: Иван Колев.
6. Лятна техническа подготовка на пещерните спасители – 18-20.10.2019 г.,
организатор „Пещерно спасяване“.
Предложен ръководител: Никола Дончев.
Явор Шопов – предлага да се гласува за всички ръководители анблок. Предложението се
приема единодушно.
Гласуване за предложените ръководители на предстоящи експедиции:
За – 7
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 „Кастракли“ – 21-25.09.2019 г. организирана от СК „Пълдин“ Пловдив
Ръководител: Лъчезар Ковачев.
2. Национален форум по спелеология – 28.09.2019 г.- организиран от БФСп.
Ръководител: Явор Шопов.
3. Експедиция „Голубовица 2, 2019” – 30.09-06.10.2019 г. – организирана от ПК
„Мурсалица“ - Смолян.
Ръководител: Алекси Коджабашев.
4. Национално състезание за купа „Пазарджик 2019"– 05-06.10.2019 - организирано
от Пещерно дело, туризъм и алпинизъм – Пазарджик
Ръководител: Иво Колчаков.
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5. Експедиция „Тетевен 2019“ – 10-13.10.2019 организирана от ПК „Черни връх“ –
София
Ръководител: Иван Колев.
6. Лятна техническа подготовка на пещерните спасители – 12-20.10.2019 г.,
организатор „Пещерно спасяване“
Ръководител: Никола Дончев.
По т. 3: Обсъждане и вземане на решения за предстоящото честване на 90 годишнината
от организираното пещерно движение, Евроспелео и Националния пещерен форум.
Антония Влайкова съобщава за хода на организацията на 13-ти ЕвроСпелео Форум. Тя
съобщава и за състезанието по скоростно изкачване на НДК. Теодор Кисимов е поел
организацията на състезаниято и помоли федерацията да се включи състезанието в плана
за провеждане на Евроспелео Форум 2019 и Национален пещерен форум 2019 като се
съобщава за него в прес-съобщенията и се заделят средства за купи, грамоти и медали.
Явор Шопов предлага състезанието по скоростно изкачване на НДК да се включи към
мероприятията заедно с провеждането на ЕвроСпелео Форум 2019 и Национален
пещерен форум 2019 и Петър Делчев да поеме закупуването на купи и медали, а А.
Влайкова да изработи дизайните на грамотите.
За – 7

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение No 2: Да се отпуснат средства за закупуването на купи, медали и грамоти за
състезанието по скоростно изкачване на НДК.
По т. 4: Обсъждане и вземане на решения за награди на БФСп.
Явор Шопов: постъпили са предложения за награждаване на хора с принос към
пещерното дело по повод честването на „90 години организирано пещерно движение и
45 години пещерно спасяване в България“ от следните клубове:
- СПК „Академик“ – София;
- СПК „Академик“ – Русе;
- „Пещерно спасяване“;
- ПК „Казанлък“ – Казанлък.
Цветан Остромски предлага в грамотите да се впише и поводът, по който се присъждат:
„90 години организирано пещерно движение и 45 години пещерно спасяване в България“
За – 7

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение No 3: Приемат се постъпилите предложения за награждаване на хора с принос
към пещерното дело по повод честването на „90 години организирано пещерно
движение и 45 години пещерно спасяване в България“, като им се присъждат заявените
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награди, придружени със съответното удостоверение, в което е вписан поводът за
награждаването.
По т. 5: Обсъждане на проблеми и вземане на решения, свързани с проекта по програма
„Добро управление“.
Обсъжда се забавянето на плащанията по проекта по програма „Добро управление“.
Енчо Енчев съобщава, че поради забавените плащания е имало реална опасност да няма
достатъчно средства за финансиране на организацията на ЕвроСпелео Форум 2019 и
Национален Спелео Форум 2019, като този проблем е решен в последния момент с
външни средства, благодарение на проект написан от Константин Костов и финансиран
от фонд Научни изследвания в партньорство с Геологически институт на БАН.
Обсъжда се предложението на Весела Бубова за преразпределение на освободен ресурс
по приключените дейности по проекта по програма „Добро управление“. Следва
обсъждане и телефонен разговор с Весел Бубова за изясняване на ситуацията. Няма
гласувано решение на УС.
По т. 6: Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС.
Следващо заседание на УС на БФСп: 17.10.2019 г. от 19:00 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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