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

Протокол № 8 от 
УС на БФСп, проведено на 26.09.2017 г. 

гр. София, ул. „Кирил и Методий“ 42  

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

Протоколчик: Георги Младенов 

Начало: 18:30 ч. 

Дневен ред: 
1. Обсъждане и приемане на отчетите на финансираните прояви на БФСп.
1.1 Важни събития от предходния УС. 
2. Приемане на ръководители за предстоящите финансирани прояви на БФСп.
3. Обсъждане на финансов и текстови отчет за 3-то тримесечие.
4. Информация за промените в ръководството на ЮИС след конгреса в Австралия.
5. Обсъждане на гласуваните дистанционно точки:

 дати за предстоящия 13-ти Европейски спелео форум през 2019 г. в София – 26-29
септември;

 представители на БФСп, взели участие на 11-тия Европейски спелео форум, провел
се във Фериер, Белгия.

6. Информация за конгреса на ЕвроСпелео.
7. Поздравителни адреси към:

 „Стринава“ – Дряново, по случай честването на 50 годишнината на клуба на 14
октомври в хижа Бачо Киро.

 „Пълдин“ – Пловдив, по случай 60 годишнината на клуба в началото на септември.
8. Правилници – обсъждане на подготовката на вътрешните правилници на БФСп

(правилник за работата на УС и правилник за комисиите).
9. Актуализиране на мейлинг листа на БФСп – УС мейлинг лист, клубове мейлинг лист.

Комуникация.
10. Обсъждане на анонс към клубовете за инициативи по „Програма за развитие на спорта

за всички за 2018 г.“ на ММС, по която БФСп кандидатства.
11. Отпечатване на Годишник на БФСп за 2016.
12. Фотоконкурс – да се обсъди и подготви идеята и да се анонсира началото на 2018 г.
13. Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС.
14. Разни.

1.1. 
18:50 - Я. Шопов говори за хонорарите на А. Жалов към НОИ и за делото с БСС. Въз основа на 
решението на предишния УС за завеждане на делото наетите от тях адвокати поради изтичане 
на срока за обжалване са подали въззивна жалба на съдебното решение За правна защита по 
делото пред висша инстанция е необходимо да заплатим на адвокатите хонорар от 1200 лв. 
Това трябва да бъде гласувано от УС. 
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Гласували:  За – 7 
Против – 0 
Въздържали се – 0 

 
Решение 1: Прима се БФСп да обжалва делото срещу БСС и да се заплати съответния хонорар 
на адвокатите.   
 
19:00 - Пристига: Ц. Остромски  
 
1. Обсъждане и приемане на отчетите на финансираните прояви на БФСп. 
 
Е. Енчев предлага проявите на този етап само да се дискутират, тъй като отчетите все още не са 
оформени. 

 В. Пелтеков говори за експедицията в Австрия; 

 Е. Енчев говори за Европейския спелео форум в Белгия. 
 
Като цяло и двете прояви са срещнали сериозни трудности, заради обилните дъждове 
и лошото време. 
 

Окончателните текстови отчети на проявите от тримесечието да се изготвят и пуснат до УС една 
седмица преди следващото заседание, което ще бъде на 24.10.2017 г. 
Финансовият отчет да се изготви от счетоводителката, като Е. Енчев ѝ предостави всички 
необходими документи. Срок: до следващото заседание на УС на 24.10.2017 г.  
 
2. Приемане на ръководители за предстоящите финансирани прояви на БФСп.  

 

 Есенен тренировъчен лагер-сбор на Пещерно спасяване с международно участие. 
За ръководител, беше предложен В. Пелтеков. 

 

 11-та международна среща на Европейската асоциация по пещерно спасяване – ECRA. 
За ръководител, беше предложен Е. Енчев. 

 
Гласували:  За – 8 

Против – 0 
Въздържали се – 0 
 

Решение 2: За ръководител на есенен тренировъчен лагер-сбор на Пещерно спасяване с 
международно участие е избран В. Пелтеков. За ръководител на 11-та международна среща на 
Европейската асоциация по пещерно спасяване – ECRA е избран Е. Енчев. 
 
3. Обсъждане на Финансов и писмен отчет за 3-то тримесечие. 
По тази точка, бяха обсъдени отложените експедиици „Каменополски карст 2“ и „Сърбия 2017“. 
Е. Енчев предлага „Каменополски карст 2“ да се организира от Комисията по картиране на БФСп 
с ръководител Иво Тачев. Време на проявата - начало на месец ноември. 
 
4.    Информация за промените в ръководството на UIS след конгреса в Австралия.  
 
Я. Шопов информира УС за избора на д-р Джордж Вени за председател на UIS (досегашен зам. 
председател). 
 
Починал е проф. Джовани Бадино, секретар на ЮИС и член на италианската изследователска 
група „Ла Вента". Бадино е в основата на изследването на пещерите в северно Мексико и по-
специално гигантските кристали в Найка. 
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5.    Обсъждане на гласуваните дистанционно точки:  

 дати за предстоящия 13-ти Европейски спелео форум през 2019 г. в София – 26-29 
септември;  

 представители на БФСп, взели участие на 11-тия Европейски спелео форум, провел се 
във Фериер, Белгия.  

 
Дискусия за процедурата по електронното гласуване. 
Е. Енчев говори за необходимостта за дистанционно гласуване, като внесе яснота за 
предложените дати за 13-ти Европейски спелео форум, както и защо е бил представител на 
федерацията на Европейския спелео форум в Белгия. 
 
А. Цветков направи възражение, че в устава на БФСп, дистанционното гласуване не е 
регламентирано (ясно и конкретно). Липсва и протокол от дистанционното гласуване. 
 
Последва дискусия, като в крайна сметка, Я. Шопов предложи точките да бъдат прегласувани. 
 

 По предложените дати за предстоящия 13-ти Европейски спелео форум през 2019 г. в  
София – 26-29 септември;  

 
Гласували:  За – 8 

Против – 0 
Въздържали се – 0 
 

Решение 3: 13-ти Европейски спелео форум през 2019 г. ще се проведе в София през периода 
от 26 до 29 септември. 
 

 По предложението за представители на БФСп, взели участие на 11-тия Европейски  
спелео форум, провел се във Фериер, Белгия да бъдат А. Влайкова (официален 
делегат) и Е. Енчев, представител. 
 

За А. Влайкова 
Гласували:  За – 8 

Против – 0 
Въздържали се – 0 

 
Решение 4: Представители на БФСп на 11-тия Европейски спелео форум, провел се във 
Фериер, Белгия да бъдат А. Влайкова (официален делегат) и Е. Енчев. 
 
Я. Шопов прави предложение да се утвърди електронното гласуване 
 
Гласували:  За – 6 

Против – 1 (А. Цветков не гласува) 
Въздържали се – 1  
 

Решение 5: Утвърждава се електронното гласуване. 
 
6. Информация за конгреса на ЕвроСпелео. 

 
Е. Енчев информира УС за следното: 
Монако не са внасяли членски внос от 3 години и според устава на FSE отпадат автоматично 
като член. Все пак пещерния клуб в Монако е член на Френската федерация по спелеология и 
по този начин си запазва представянето във FSE. Албания и Турция не са внасяли членски внос 
от 2 години.  
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След като бъде изготвен протоколът от общото събрание на FSE ще бъде изпратен до 
националните делегати и от там разпространен до пещерняшката общност в страната.  
 
7. Поздравителни адреси към:  

 „Стринава“ – Дряново, по случай честването на 50 годишнината на клуба на 14 
октомври в хижа Бачо Киро.  

 „Пълдин“ – Пловдив, по случай 60 годишнината на клуба в началото на септември.  
 
Взе се решение за изготвяне на поздравителните адреси и плакети, като Я. Шопов да изготви и 
поръча плакетите, а Ц. Остромски да  ги вземе и плати. 
За Стринава –ангажимент за написване на поздравителен адрес пое Ц. Остромски. 
За Пълдин –ангажимент за написване на поздравителен адрес пое Я. Шопов.. 
 
Взе се решение за изготвяне на поздравителните адреси и плакети: Ц. Остромски да се свърже 
с фирма КНК. 
 
8. Правилници – обсъждане на подготовката на вътрешните правилници на БФСп (правилник 

за работата на УС и правилник за комисиите).  

 правилник за работата на УС 
 

В. Пелтеков – все още не е готов т.е. проекто-предложението за правилник все още не е 
изготвено.  

 

 Правилник за работата на комисиите 
 

Я. Шопов и Е. Енчев поемат ангажимент за изготвянето на проекто-правилник.  
А. Цветков репликира, че такъв правилник има и е изпратен преди време до клубовете. 

 
9. Актуализиране на мейлинг листа на БФСп – УС мейлинг лист, клубове мейлинг лист. 

Комуникация. 
  
Взе се решение, мейл листа на УС (БФСп) да се състои от членовете на УС + А. Влайкова 
(администратор).  
 
Направено бе предложение, кореспонденцията на БФСп да се осъществява от Ц. Остромски и 
А. Иванов 
 
Гласували:  За – 8 

Против – 0 
Въздържали се – 0  
 

Решение 6: Мейл листа на УС (БФСп) да се състои от членовете на УС + А. Влайкова (като 
администратор). Кореспонденцията на БФСп да се осъществява от Ц. Остромски и А. Иванов 
 
Взе се решение, да се актуализира мейл листа на спелеоклубовете, членуващи във 
федерацията, както и на клубовете, които не са. 
 
Отговорник: А. Иванов 
 
10. Обсъждане на анонс към клубовете за инициативи по „Програма за развитие на спорта за 

всички за 2018 г.“ на ММС, по която БФСп кандидатства.  
 
Взе се решение да се изготви бланка за кандидатстване и да се изпрати до клубовете. 
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Да се разясни на клубовете, каква допълнителна информация е необходима при изготвянето 
на отчетите от тези дейности. 
 
Отговорник: Е. Енчев 
Срок: ноември, 2017 г. 
 
11. Отпечатване на Годишник на БФСп за 2016.  
 
Беше предложено годишника да се изготви заедно за 2016 и 2017 г. 
 
Гласували:  За – 8 

Против – 0 
Въздържали се – 0  

 
Решение 7: Годишникът на БФСп за 2016 г. да се изготви съвместно с този за 2017 г.  
 

 Предложение А. Иванов да изготви предпечатната подготовка; 

 Предложение крайния срок за подаване на материали за годишника за 2017 г. да бъде 
01 февруари 2018 г. 

 Предложение Ц. Остромски да изпрати писма до клубовете. 
 
Гласували:  За – 8 

Против – 0 
Въздържали се – 0  

 
Решение 8: Да бъдат информирани клубовете, да изпращат материалите за годишника за    
2017 г. до 01 февруари 2018 г. 
 
12. Фотоконкурс – да се обсъди и подготви идеята и да се анонсира началото на 2018 г.  
 
Взе се решение конкурса да се анонсира в началото на 2018 г. Като финала и наградите 
(лауреатите) да бъдат обявени по време на Националния пещерен събор 2018 г. 
 
Окончателно решение и детайли: на следващо заседание на УС. 
 
13. Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС.  
 
Няма. 
 
14. Разни. 

 
Да се поръчат значки за „Млад пещерняк“. 
 
Ц. Остромски информира УС за провелия се „Балкански пещерен събор“ в Гърция. 
Присъствали са колеги от Русе, Хасково и др. Провели са се посещения на една водна и 
няколко пропастни пещери в района на град Леонидио, обл. Пелопонес. 
 
Следващо заседание на УС на БФСп - 24.10.2017 г.  
 
Край на заседанието: 21:00 ч. 
 
 
Протоколчик:       Председател на БФСп: 
 Г. Младенов       Я. Шопов  


