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

Протокол № 7 

от УС, проведено на 18.07.2017 г. гр. 

София, ул. "Кирил и Методий" 42 

Присъстващи членове на УС: В. Пелтеков, А. Цветков, Е. Енчев, Ц. Остромски, Я. Шопов, 
Мирослав Иванов, Г. Младенов, Л. Младенов, А. Иванов (чрез скайп връзка) 

Гости: А. Влайкова, Вл. Георгиев, П. Берон, Иво Тачев 
Протоколчик: Мирослав Иванов  

Начало: 18:35 ч. 

Дневен ред: 
1. Приемане на отчет за дейността на БФСп през изминалото (второто) тримесечие.
2. Избор на национални делегати в ЮИС.
3. Избор на национални делегати в Евро спелео.
4. Избор на наш представител на генерална асамблея на ЮИС в Австралия.
5. Разпределяне на дейности и отговорности в УС.
6. Обсъждане на дейности, случили се след последното заседание на УС.
7. Обсъждане на предстоящи дейности до следващо УС.
8. Разни.

1. Приемане на отчет за дейността на БФСп през изминалото (второто) тримесечие.

18:50 - Я. Шопов говори за регистрацията на промените в УС в БУЛСТАТ. Оказва се, че 
през последните 24 години (през повече от 15 от които БФСп е имала двама щатни 
служители) никой не е внасял в Агенцията по вписванията данни за промените в УС, 
които са вписани в 8 съдебни решения! Сега тази немарливост предизвиква 
изключително големи проблеми за БФСп, защото агенцията изисква преди да бъдат 
вписани последните промени в УС да внесем ЗАДЪЛЖИТЕЛНО всичките липсващи 8 
съдебни решения, заедно с пълен пакет съпътстващи документи към всяко едно от тях и 
с всички 9 такси за пререгистрация. Енчо анализира проблема, който има 7 дневен краен 
срок (19.07.2017 г.) и посочва, че много от тези решения липсват, защото са откраднати 
от архива на БФСп.  

18:54 - Пристигат: Г. Младенов и Иво Тачев. 

18:56 - Я. Шопов изисква да бъдат намерени всички налични съдебни решения и иска 
съдействие за регистрацията по БУЛСТАТ спешно. 

18:57 - В. Пелтеков – до края на месец юли трябва да се предаде в ММС протокола за 
второто тримесечие. Запознава УС с финансов и текстови отчет.  
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19:00 - А. Влайкова предлага да се подготвят бланки за отчетите, които да се пуснат към 
клубовете. По този начин ще се улесни както отчетната дейност на клубовете за 
финансираните прояви, така и тази на УС по обработка на документи към ММС. 
 
19:06 - В. Пелтеков спира да се занимава с финансови въпроси, но ще помага за това 
докато се избере нов човек за тази дейност. За отчета към ММС за второто тримесечие 
остава да се дообработи от счетоводителката справката, която се пуска с останалите 
документи. 
  
19:09 - Е. Енчев предлага да се гласува 3 месечния отчет.  
 
19:11 - В. Пелтеков отбелязва, че остават да се преведат още 2 000 лв. до края на 
годината. 
 
19:15 - Е. Енчев предлага да се гласува за приемане на отчетните документи за 3-
месечието във вида, в който са подготвени и подадени към УС. В. Пелтеков трябва да 
довърши отчета и да го предаде в ММС. 
 
От следващото 3-месечие е добре документите да са подготвени както трябва преди 
заседанието на УС.  
 
Гласуване за приемане на отчет за дейността на БФСп през изминалото (второто) 
тримесечие.  
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 1: Приема се отчета за дейността на БФСп за изминалото (второто) 
тримесечие. 
 
2. Избор за делегати в ЮИС. 
 
19:18 - Я. Шопов посочва, че според Устава, Председателят представлява БФСп пред 
международни организации и затова предлага Я. Шопов за национален делегат в ЮИС, а 
Вл. Георгиев за зам. национален делегат. 
 
Гласували:  За – 8 
 Против – 0 
 Въздържали се – 1 
 
Решение 2: Я. Шопов е избран за национален делегат в ЮИС, а Вл. Георгиев за зам.  
национален делегат.  
 
19:20 - Е. Енчев посочва, че в настоящия устав има противоречие по въпроса „Кой 
представлява федерация – УС или председателя". Добре е да се изчисти с новия устав.  
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3. Избор на делегати за Европейската федерация по спелеология.   
 
Я. Шопов предлага А. Влайкова за национален делегат в Евро спелео федерацията, а А. 
Иванов за заместник национален делегат. 
 
Гласували:  За – 8 
 Против – 0 
 Въздържали се – 1 
 
Решение 3: А. Влайкова е избрана за национален делегат в Европейската федерация 
по спелеология, а А. Иванов за зам. национален делегат. 
 
4. Представител на България за генералната асамблея на конгреса на ЮИС в 
Австралия. 
 
Я. Шопов предлага проф. Джулия Джеймс. Е. Енчев предлага Марко Закраечек, в случай 
че проф. Джулия Джеймс няма възможност да представлява България.  
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 4: Проф. Джулия Джеймс е избрана да представлява България на 
генералната асамблея на конгреса на ЮИС в Австралия. Ако е възпрепятствана, то 
България ще бъде представляване от Марко Закраечек. 
 
5. Разпределяне дейностите и отговорностите на УС. 
 
Е. Енчев може да поеме работата свързана с ММС, счетоводителка, подготовка на отчети 
и други финансови въпроси, ако има някой, който да му помага. Г. Младенов предлага 
да помага на Е. Енчев.  
 
19:33 - Е. Енчев предлага актуализиране на правилниците и основно правилника за 
работа на УС. 
19:38 - Е. Енчев предлага инвентаризация на материалната база.  
19:40 - Вл. Георгиев поема инвентаризацията на материалната база. 
19:42 - Ц. Остромски е предложен от Е. Енчев да поеме работата по архива на БФСп и 
подреждането му.  
 
19:48 - Гласуване за предложението: Е. Енчев и Г. Младенов да поемат отчитането пред 
ММС. 
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 5: Е. Енчев и Г. Младенов поемат отчитането пред ММС, работата 
свързана със счетоводителката и други финансови въпроси. 
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19:50 – Гласуване: В. Пелтеков да подготви проект за актуализация на правилника за 
работа на УС.  
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 6: В. Пелтеков да подготви проект за актуализация на правилника за 
работа на УС.  
 
19:52 - Гласуване за инвентаризацията на материалната база да поеме Вл. Георгиев. 
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 7: Вл. Георгиев поема инвентаризацията на материалната база. 
 
А. Влайкова представя идеята за сформиране на Комисия по информационни 
технологии и комуникация. В тази група ще се извършват основно 2 типа дейности: 
едните с ИТ насоченост – разработка, поддръжка и създаване на нови ИТ инструменти 
(сайтове, бази данни, соц. мрежи и др.), а другите дейности са свързани с писане на 
текстове – прес- комюникета към медии, текстове за сайт и т.н. 
 
19:53 – Гласуване комуникацията да бъде поета от комисия „ИТ и комуникация“ към 
БФСп. 
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 8: Комуникацията се поема от комисия „ИТ и комуникация“. 
 
19:58 - Гласуване за организиране и подредба на архива на БФСп от Ц. Остромски и И. 
Тачев. 
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 9: Ц. Остромски и И. Тачев поемат организирането и подредбата на архива 
на БФСп. 
 
6. Обсъждане на дейности, случили се след последното заседание на УС. 
 
В. Пелтеков разказва за провеждането на пролетен тренировъчен лагер-сбор на 
„Пещерно спасяване" - с. Карлуково, 2017 г.  
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Вл. Георгиев разказва за провелата се експедиция „Словачка яма 2017“ в Хърватска. 
Българската група участва активно в екипирането на пещерата, проучване, уширяване на 
стеснения и картиране на нови участъци, като основните проучвателни дейности бяха на 
дъното на пещерата. Някои от въпросителните бяха решени, някои останаха, също така 
се появиха и нови. От 2002-ра година не са провеждани експедиции към дънните части 
на пещерата. След гмуркане на сифона, намиращ се на -1320 м, Словачка яма бе 
увеличена с 4 метра дълбочина и 10 метра дължина, с което се нареди на 25-то място в 
света, измествайки Гуфер Берже с 1 метър.    
 
Почти всички от българските участници стигнаха дъното. Повече информация за 
експедицията ще бъде изпратена скоро.  
 
7. Обсъждане на предстоящи дейности до следващо УС. 
 
Получено е запитване от ПК „Черни връх“ за смяна на датите за провеждане на 
експедиция „Бисерна, Добростан 2017“. Предлагат вместо август месец, който е силно 
отпускарски сезон, датите да са 15, 16 и 17 септември. За ръководител предлагат С. 
Сапункова. Преминава се към гласуване. 
 
Гласували:  За – 8 
 Против – 0 
 Въздържали се – 1 
 
Решение 10: Експедиция „Бисерна, Добростан 2017“ ще се проведе в периода 15-17 
септември с ръководител С. Сапункова.  
 
20:30 – Пещерно-водолазна среща на 17-20 август 2017 г., организирана от БФСп и ПК 
„Пълдин". За ръководител на проявата се предлага Александър Стоев. 
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 11: За ръководител на проявата „Пещерно-водолазна среща“ е избран 
Александър Стоев. 
 
20:34 – Гласува се В. Пелтеков да бъде ръководител на експедиция „Тененгебирге 2017“. 
Експедицията ще се проведе от 19 август до 10 септември 2017 г.  
  
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 12: В. Пелтеков е ръководител на експедиция „Тененгебирге 2017“. 
 
8. Разни. 
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20:40 – Обсъждане на Правилник за комисиите и работните групи. Въпросът е отложен 
за следващото заседание на УС. 
 
20:49 – Приемане на правилник и учредителен протокол на комисията по картиране и 
документиране на пещерите и избор на И. Тачев за неин председател. 
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
Решение 13: Приет е правилникът и учредителния протокол на Комисията по 
картиране и документиране на пещерите и карста към БФСп, с председател И. Тачев. 
 
20:50 - А. Цветков повдига въпроса за неофициалната среща за обсъждане на 
проблемите на обучението и пита защо не е поканен. Повдига казуси свързани с 
организацията на курсовете.  
 
21:39 - Е. Енчев предлага създаване на комисия по обученията с ръководител Вл. 
Георгиев. 
 
Гласували:  За – 9 
 Против – 0 
 Въздържали се – 0 
 
 
Решение 14: УС приема да има комисия по обученията с председател Вл. Георгиев.  
 
21:58 - Я. Шопов поема ангажимент да изпрати сигнал със становище за нарушения за 
установени нарушения в пещера „Проходна". 
 
Край на заседанието: 21:02 ч. 
Следващо заседание на УС: 26 септември 2017 г., 18:30 часа, Клуб на пещерняка. 


