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ПРОТОКОЛ № 7 / 17.10.2019 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 

Отсъства: Красимир Колевски 

Гости на заседанието: Анри Хардай, Боби Шанов 

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 прояви, включени в ДСК и МСК на БФСп за 2019 г.
3. Разпределение на длъжности и задачи в състава на УС.
4. Избор на заместник председатели на БФСп.
5. Проблеми на Kомисията по oбучение и мерки за подобряване на дейността ѝ.
6. Обсъждане на проявите, организирани от БФСп за 2020 г., които ще бъдат включени в

„Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.
7. Обсъждане на изискванията към клубовете за прояви, които да бъдат включени в ДСК и

МСК на БФСп и финансирани по програма „Програма за развитие на спорта за всички“ за
2020 г.

8. Обсъждане и вземане на решения за награди на БФСп по повод 40 годишнината на клуб
„Искър“.

9. Предложение на Тони Влайкова за издаване на грамоти и благодарствени писма от името
на БФСп за всички доброволци, вложили усилия в реализирането на успешния ЕвроСпелео
Форум 2019.

10. Обсъждане на изготвяне на проект за нов устав на БФСп, който да бъде съобразен с новите
закони (ЗФВС и ЗЮЛНЦ) – приоритет за решаване.

11. Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС.
12. Разни.

По т. 1: Информация за минали активности след последното заседание на УС. 

Енчо Енчев дава отчет за провеждането на Евро Спелео Форума. 

Явор Шопов дава отчет за целия Евро Спелео Форум и Националния форум. Това е най-голямото 
спелеосъбитие у нас след 1980 г. Благодаря на всички участници. Задоволството на чуждестранните 
участници беше много голямо. За мен паралелното провеждане на Националния спелеофорум не 
беше много удачно. Той протече добре, но с доста по-малка активност. На практика по време на 
честването на 45 г. пещерно спасяване в страната и 40 години Пещерен клуб „Искър“ ще има втора 
част на националния спелеофорум с провеждането на Видеосалона на пещерните филми. 

Петър Делчев – Имаме ли отчет от „Софийските дни на спорта“ за изкачването на НДК, към които 
ние се включихме с купи и грамоти? 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org


 
   

страница 2 | 5 

 

Т. Влайкова – Ще помоля Теодор, ако има информация да изпрати и да я качим на сайта.  
 
Цветан Остромски – Експедицията „Кастракли 2019“ на пловдивчани, която се явяваше част от 
програмата на ЕвроСпелео Форума, имаше много добра организация и протече много добре. 
 
Явор Шопов – беше защитена една дипломна работа по измерване на радон в пещери. Получените 
резултати показват опасни стойности на радона в п. Академик. Полезно ще е да се разшири това 
изследване. 
 
По т. 2: Избор на ръководители за предстоящите прояви, включени в ДСК и МСК на БФСп за 2019 
г. 
 
Енчо Енчев в ДСК и МСК има останали 2 прояви: 
7-9 ноември – тренировъчни акции на пещерните спасители с ръководител Никола Дончев 
14-17 ноември – участие в  13-та международна среща на Европейската асоциация по пещерно 
спасяване – ECRA с представител Антония Влайкова. 
 
Явор Шопов – предлага да се гласува за всички ръководители анблок. Предложението се приема 
единодушно. 
 
Гласуване за предложените ръководители на предстоящи прояви: 
За – 7  Против – 0  Въздържали се – 0   

 
Решение № 1: За ръководители на предстоящите прояви, включени в ДСК и МСК на БФСп за 2019 г. 
се определят както следва: 

 
По ДСК /държавния спортен календар/: 

1. Тренировъчни акции на пещерните спасителите – 7-9.11.2019 г., организирана от Пещерно 

спасяване. 

Ръководител: Никола Дончев. 
По МСК /международния спортен календар/: 

2. 13-та международна среща на Европейската асоциация по пещерно спасяване – ECRA – 14-

17.11.2019 г. 

Представител: Антония Влайкова. 
 
 
Явор Шопов – предлагам да разгледаме най-напред точка 5. 
 
По т. 5: Проблеми на Комисията по обучение и мерки за подобряване на дейността ѝ. 
 
Явор Шопов: Тази година не можа да се организира и проведе курса за инструктори и спасители. 
Трябва да се вземат мерки за подобряване на работата на комисията по обучение. 
Предлагам да бъда упълномощен да поема ръководството ѝ докато комисията не заработи 
ефективно. 
 
Енчо Енчев – Има писмо от Влад, за смяна на ръководителя на Комисията по обучение. Отдавна 
говорим за изискванията за създаването на център за професионално обучение. 
 
Явор Шопов Трябва да се въведе ценз за участие в тази комисия, а всички останали да бъдат 
асоциирани членове. Трябва да се знае какви са им правата и задълженията. 
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Анри Хаздай – аз мисля, че трябва да се реагира адекватно и да се намери заместник на 
инструктора на инструкторските курсове. Някак глупаво се получава. Основно нещо е да се хвърлят 
усилията за курсовете за инструктори и спасители. 
 
Явор Шопов – Анри е прав. 
 
Ангел Иванов – Да изберем председател на тази комисия и да се утвърди програма за обучение. 
Докато не се приеме програма да не се провеждат курсове. 
 
Явор Шопов предлагам: 

1. Да бъда избран извънредно за ръководител на Комисията по обучение. 

2. Приоритетно да се изготви програма за обучение на инструктори, преди да се проведат 

следващите курсове от Комисията по обучение. 

Гласуване за предложенията: 
За – 5  Против – 1  Въздържали се – 1   
 
Решение № 2: Я. Шопов е избран за ръководител на Комисията по обучение. Приоритетно да се 
изготви програма за обучение на инструктори, преди да се проведат следващите курсове от 
Комисията по обучение. 
 
 
По т. 3 и 4: Разпределение на длъжности и задачи в състава на УС и избор на заместник 
председатели на УС. 
 
Явор Шопов: Обединяваме двете точки защото са за едно и също. 
От както съм избран за председател нямам заместници. Ако се разболея, кой ще подписва 
документите? 
 
Предлагам да имаме: 

1. Заместник председател по административната и финансовата част. 

2. Заместник председател по опазване на пещерите и научната част. 

3. Секретар на федерацията. 

Енчо Енчев: – имам предложение – да се направи структуриране на УС със задълженията и 
пълномощията. Длъжностните характеристики на заместниците и секретаря да бъдат написани от 
председателя и одобрени на следващото заседание на УС. 
 
Явор Шопов: предлагам да гласуваме анблок. 
 
Гласуване: 
За – 7  Против – 0  Въздържали се – 0  
 
Решение № 3: Приема преструктуриране на УС на БФСп, като се създават следните позиции: 
Заместник председател по административната и финансовата част, Заместник председател по 
опазване на пещерите и научната част, Секретар на федерацията. Длъжностните характеристики на 
заместниците и секретаря да бъдат написани от председателя, след което гласувани на следващото 
заседание на УС. 
 
 
По т. 6: Обсъждане на проявите, организирани от БФСп за 2020 г., които ще бъдат включени в 
„Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г. 
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Енчо Енчев: Имаме следните предложения: 

1. Национални курсове за квалификация на кадри. 

2. Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини. 

3. Национален форум. 

4. Национална експедиция в страната. 

5. Международна експедиция – Тененгебирге, Австрия. 

6. Участие на български представител на ЕвроСпелео Форума в Испания. 

7. Участие на български представител на 14-тата международна среща на Европейската 

асоциация по пещерно спасяване – ECRA. 

До следващия месец трябва да имаме яснота за датите и отговорниците, за да може на следващия 
УС да се пусне програмата към клубовете. 
 
 
По т. 7: Обсъждане на изискванията към клубовете за прояви, които ще бъдат включени в ДСК и 
МСК на БФСп и финансирани по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г. 
 
Явор Шопов: Предлагам в началото на следващата седмица да бъдат пуснати до УС за да бъдат 
съгласувани на следващото заседание и изпратени  към клубовете, за да ги имат предвид при 
новите им предложения за финансиране по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г. 
 
 
По т. 8: Обсъждане и вземане на решения за награди на БФСп по повод 40 годишнината на клуб 
„Искър“. 
 
Явор Шопов: Предлагам да приемем получените предложения да ги гласуваме ан блок. 
 
Цветан Остромски Предлагам да има и колективна награда за клуб „Искър“. 
 
Явор Шопов: Предлагам за клуба да се направи почетен знак на федерацията. 
 
Гласуване: 
За – 7  Против – 0  Въздържали се – 0   
 
Решение № 4: Приемат се предложенията за награди на БФСп по повод 40 годишнината на клуб 
„Искър“.  
 
 
По т. 9: Предложение на Тони Влайкова за издаване на грамоти и благодарствени писма от 
името на БФСп за всички доброволци, вложили усилия в реализирането на успешния ЕвроСпелео 
Форум 2019. 
 
Явор Шопов: Предлагам да приемем предложението на Тони. 
 
Гласуване:  
За – 7  Против – 0  Въздържали се – 0   
 
Решение № 5: Приема се предложението за издаване на грамоти и благодарствени писма от името 
на БФСп за всички доброволци, вложили усилия в реализирането на успешния ЕвроСпелео Форум 
2019. 
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По т. 10: Обсъждане на изготвяне на проект за нов устав на БФСп, който да бъде съобразен с 
новите закони (ЗФВС и ЗЮЛНЦ) – приоритет за решаване. 
 
Явор Шопов: Предлагам комисия в състав: Председателя, зам. председателите и секретаря да го 
огледа преди да бъде прегледан от юрист. Срок 1 декември. 
 
Комисията се ангажира до 1 декември проекто-устава да бъде представен на УС, за да се обяви 
през декември ОС в законовия едномесечен срок – за януари, така, че да може ОС да приеме 
новия устав и да успеем да подготвим всички необходими документи за подаване в ММС до 
фиксирания от тях срок 17.01.2020 г. 
 
 
По т. 11: Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС. 
 
Явор Шопов: Следващо заседание на УС на БФСп ще се проведе на 05.11.2019 г. от 19:00 часа в 
„Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 42, София. 
 
Гласуване: 
За – 7  Против – 0  Въздържали се – 0   
 
Решение № 6: Следващо заседание на УС на БФСп ще се проведе на 05.11.2019 г. от 19:00 часа в 
„Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 42, София. 
 
 
По т. 12: Разни. 
 
Николай Симов: Обявена е нова група за обсъждане на закона за пещерите. Срок за писмото за 
потвърждение е 24.10.2019 г. 
 
Петър Делчев: Предлагам представители на федерацията да бъдат Явор Шопов, като председател 
и негов заместник Весела Бубова, като ръководител на проекта за закон. 
 
Гласуване: 
За – 7  Против – 0  Въздържали се – 0   
 
Решение № 7: Представители на БФСп в новосформираната група за обсъждане на закона за 
пещерите да бъдат Явор Шопов и Весела Бубова.  
 
Енчо Енчев: Трябва да платим членския ни внос към UIS, трябва ни документ за заплащане. 
 
Явор Шопов: Ще им изпратя писмо да ни пуснат фактура. 
 
Ангел Иванов: Предлагам да се прегледа хърватския наръчник по спелеология и да се помисли 
дали да се преведе.  
 
Т. Влайкова: След разговор с хърватите се разбрахме да подготвим писмо, от името на БФСп, което 
да изпратим и ще очакваме отговор дали са съгласни да се преведе и издаде сборника за ползване 
от пещерните клубове в нашата страна, без комерсиални цели.   
 
 
Протоколчик:      Председател на БФСп: 

/Петър Делчев/     /Явор Шопов/ 


