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Протокол № 8/11.12.2018 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в 

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

Присъстващи членове на УС: Явор Шопов, Енчо Енчев, Цветан Остромски, Лъчезар Младенов; чрез 
skype връзка - Ангел Иванов; по тел. - Валери Пелтеков. 
 
Гости:  Яни Макулев, Антония Влайкова 
 
Протоколчик:  Цветан Остромски 
 
Начало: 19:30 часа 
 
ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Информация за минали активности след  последното заседание на УС. 
2. Обсъждане на предстоящите дейности на БФСп. 
3. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване с проект за финансиране на БФСп по 

„Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г. на ММС и размера на планираните 
собствени средства, спрямо размера на исканите средства. 

4. Обобщаване и вземане на решение за проявите, които ще бъдат включени в Държавния 
спортен календар и Международния спортен календар на БФСп за 2019 г. 

5. Обсъждане и разпределяне на задачи по целогодишната работа свързана с „Програма за 
развитие на спорта за всички“ за 2019 г.: изготвяне на необходимата документация за 
кандидатстване, последващи корекции, подготовка на документи за подписване, отчети – 
тримесечни и годишен. 

6. Обсъждане и вземане на решения, свързани със счетоводните услуги на БФСп. Предложение 
за прекратяване на досегашния договор за счетоводни услуги и подписване на договор с нова 
фирма извършваща счетоводни услуги. 

7. Утвърждаване на новосформираната Комисия по биоспелеология към БФСп. 
8. Обсъждане на проекта за нов устав на БФСп. Разпределение на задачи и краен срок за 

изготвянето му. 
9. Втори циркуляр за ЕвроСпелео Форума през 2019 г. 
10. Календар на БФСп за 2019 г. (свързан с 90 години организирана спелеология в България и 45 

години Пещерно спасяване) 

11. Разни. 
 
По точка 1 (Информация за минали активности след  последното заседание на УС): 

Я. Шопов информира за проведената в СУ научна конференция „ГЕОНАУКИ 2018“. Имало е 
интерес в научните среди към флуоресциновия експеримент в Колкина дупка. Откриват се 
възможности за бъдеща работа по тази методика. 
 
Я. Шопов е имал среща с Петко Тотев, председател на БФАК. Обсъдили са възможност за 
общо честване на юбилеите на двете федерации. 
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Ц. Остромски информира за проведения 18-ти Банско Филм Фест (21-25 ноември) и 
пещерняшката програма в него. Теодор Кисимов е изнесъл презентация за българското 
участие на две експедиции в Турция. 
 

 
По точка 2 (Обсъждане на предстоящите дейности на БФСп): 

 
Е. Енчев: Предстои пускането на проекта към  ММС по „Програмата за развитие на спорта за 
всички“. В нея се залага основно на спортния елемент (с повече хора, повече състезания и 
акцент върху спортните постижения). Проявите трябва да се формулират като експедиция или 
състезание.  
 
Според новия Закон за физическото възпитание и спорта, клубовете трябва да бъдат 
регистрирани като НПО-та в обществена полза, за да могат да бъдат включени в регистъра на 
ММС и да могат да организират прояви финансирани по проекти на ММС. Има и други 
изменения, касаещи клубовете, които ще се проучат, консултират с юрист и ще бъдат пуснати 
към всички клубове, членове на БФСп.     

 
По точка 3 (Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване с проект за финансиране на БФСп 
по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г. на ММС и размера на планираните 
собствени средства, спрямо размера на исканите средства): 

 
Е. Енчев: Трябва да вземем решение във връзка с кандидатстването по „Програма за развитие 
на спорта за всички“ за 2019 г. на ММС и размера на планираните собствени средства. 
 
Предложение: БФСп да кандидатства с проект за финансиране по „Програма за развитие на 
спорта за всички“ за 2019 г. на ММС. Предлага се размерът на планираните собствени 
средства да бъде минимум 10 % спрямо размера на исканите средства. 
 
Гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 1: БФСп да кандидатства с проект за финансиране по „Програма за развитие на 
спорта за всички“ за 2019 г. на ММС. Размерът на планираните собствени средства да бъде 
минимум 10 % спрямо размера на исканите средства. 
 

 
По точка 4 (Обобщаване и вземане на решение за проявите, които ще бъдат включени в 
Държавния спортен календар и Международния спортен календар на БФСп за 2019 г.): 
 

Обсъждат се проявите, заложени в държавния спортен календар и международния 
спортен календар.  
  
Предложение: УС одобрява да бъдат включени за финансиране за 2019 г. 24 прояви в 
ДСК, 6 прояви в МСК и участие в 3 международни форума. 
 
Гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
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Решение 2:  УС реши да кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на спорта за 
всички“ за 2019 г. с проект, включващ 24 прояви в ДСК, 6 прояви в МСК и участие в 3 
международни форума. 
 
Е. Енчев и А. Влайкова ще окомплектоват документите и ще подадат проекта до 14.12.2018 г. 
Крайният срок е 17.12. 

 
По точка 5 (Обсъждане и разпределяне на задачи по целогодишната работа свързана с „Програма 
за развитие на спорта за всички“ за 2019 г.: изготвяне на необходимата документация за 
кандидатстване, последващи корекции, подготовка на документи за подписване, отчети – 
тримесечни и годишен): 
  

Е. Енчев: Необходим ми е помощник за работата по документите. 
Л. Младенов желае да се включи в тази работа. 
 

 По точка 6 (Обсъждане и вземане на решения, свързани със счетоводните услуги на БФСп): 
 

Е. Енчев дава предложение за прекратяване на досегашния договор за счетоводни услуги и 
подписване на договор с нова фирма, извършваща счетоводни услуги. 
 
Гласуване: ЗА – 5, ПРОТИВ – 1, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
  
Решение 3:  Прекратява се досегашния договор за счетоводни услуги на БФСп и се взема 
решение за подписване на договор с нова фирма за счетоводни услуги. 

 
По точка 7 (Утвърждаване на новосформираната Комисия по биоспелеология към БФСп): 
 

Я. Шопов предлага да се утвърди сформираната на Националния форум по спелеология в 
Карлуково Комисия по биоспелеология. 
 
Гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
  
Решение 4:  УС утвърждава сформираната на Националния форум по спелеология Комисия по 
биоспелеология с председател Анелия Павлова. 

 
По точка 8 (Обсъждане на проекта за нов Устав на БФСп. Разпределение на задачи и краен срок за 
изготвянето му): 
  

Е. Енчев: До края на февруари 2019 трябва да сме готови с проекто-устава, след което ще бъде 
гласуван на УС и изпратен до клубовете за обсъждане и последващо отразяване на корекции. 
В момента 6 човека от УС работят по проекта. 
Л. Младенов предлага в изготвянето му да се включат и други хора извън УС.  
Предложението не се приема поради опасения, че това ще намали оперативността и ще 
забави изготвянето на проекта. След като се приготви проекта, ще има достатъчно време за 
обсъждане в общността и предложения за изменения и допълнения.  

  
По точка 9 (Втори циркуляр за ЕвроСпелео Форума през 2019 г.): 
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Е. Енчев поставя въпроса дали си струва да се направи PayPal акаунт на БФСп с цел да се 
използва за получаване на таксите за участие. Това ще трябва да се обсъди с новия 
счетоводител.  
 
А. Влайкова: Да се опишат и илюстроват пещерните  екскурзии, съпътстващи ЕвроСпелео 
Форума. Предложения за обекти, които да са близо до София и водачи: 

 Духлата; 

 Темна дупка на Лакатник; 

 Темна дупка на Беренде извор; 

 Малата Балабанова;  

 Други. 

 
Ранната регистрация за ЕвроСпелео Форума стартира на 1-ви февруари 2019 г. Вторият 
циркуляр трябва да бъде готов и да се разпрати до всички международни спелео 
организации най-късно до тази дата.  
 
Други свързани с ЕвроСпелео Форума мероприятия и отговорници за тях: 

 Научна програма – Явор Шопов 

 Фотоконкурс – Сашо Попов 

 По темите опазване и биоспелеология (презентации, семинари, workshops, покана на 

ключови лектори и водене на пленарни заседания) ще отговарят – Н. Симов, А. 

Павлова, Х. Дундарова, С. Делева, В. Желязкова и Н. Тошкова 

 
По точка 10 (Календар на БФСп за 2019 г., свързан с юбилеите –  90 г. организирана спелеология и 
45 г. пещерно спасяване в България ): 

 
Общото мнение е, че за календара сме закъснели малко, но ще направим опит да го издадем.  
Я. Шопов предлага да се направи постер, посветен на 90 години организирана спелеология в 
България. 
 
Приемат се единодушно без гласуване и двете предложения. 

 
Времето напредва, няма нещо спешно по т. Разни и Я. Шопов закрива заседанието.  
 
Край на заседанието: 22:40. 
 
Съобщение:  На 19 декември 2018 г. (сряда) в Клуб на пещерняка, София, ул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ № 42 от 19:00 часа ще има пещерняшко коледно парти.  
 
 
 
 
Протоколчик:       Председател: 

/Цветан Остромски/      /Явор Шопов/ 


