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

Протокол № 9 
от УС на БФСп, проведено на 24.10.2017 г., 

Клуб на пещерняка, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ 42, София 

Присъстващи членове на УС: Ангел Цветков, Енчо Енчев, Цветан Остромски, Явор Шопов 
По телефон: Ангел Иванов, Георги Младенов, Лъчезар Младенов, Мирослав Иванов 

Гости: Антония Влайкова, Владимир Георгиев, Иво Тачев 
Протоколчик: Антония Влайкова 

Начало: 19:30 ч. 

Дневен ред 
1. Обсъждане и приемане на отчета за трето тримесечие към ММС.
2. Приемане на ръководители за предстоящите финансирани прояви на БФСп.
3. Информация за минали активности извън календарния план след миналото заседание на

УС.
4. Създаване на работна комисия за разработване и актуализиране на правилниците на

БФСп.
5. Годишник на БФСп за 2016.
6. Обсъждане участието ни в „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“ на ММС.
7. Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС.
8. Разни.

Точка 1 – Обсъждане и приемане на отчета за трето тримесечие към ММС. 

Всички описателни отчети за третото тримесечие са пуснати към членовете на УС на 18 
октомври, за да имат време да се запознаят (поотделно са пускани към УС след приключване на 
съответната проява). Към ММС на всеки 3 месеца се пускат и счетоводни документи, неразделна 
част от договора, по образец. Те се подготвят от счетоводителката. Счетоводните документи са 
получени от счетоводителката на 23 октомври вечерта и на 24 сутринта в 8:34 пуснати към УС. 
Всички отчети и документи, необходими за представяне в ММС, в окомплектован вид са 
налични и на настоящото заседание на УС. Благодарение на дискусия, провела се по време на УС 
от 18 юли, че е редно всички документи към ММС да са подготвени за заседанието, на което се 
разглеждат и гласуват, то всеки член на УС, който има желание може и на място да се запознае с 
документацията, която се предава в ММС.  

Ангел Цветков твърди, че не е получил информацията и няма да гласува. Отказва да се запознае 
на място с документите и напуска заседанието в 19:45. 

С дистанционна връзка по телефона се обсъжда с членовете на УС: Мирослав Иванов, Георги 
Младенов, Лъчезар Младенов, Ангел Иванов. Всички те декларират, че са получили информация 
за отчетите (описателни и финансови) запознали са се със съдържанието им и могат да гласуват.  

Преминава се към гласуване за приемане на отчета за трето тримесечие към ММС. 

Гласуване:  За – 7 
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   Против – 0 
   Въздържали се – 0 
 
Решение 1: Приема се отчета за дейността на БФСп за изминалото трето тримесечие. 
 
2. Приемане на ръководители за предстоящите финансирани прояви на БФСп. 
 
Експедиция „Каменополски карст“ ще се проведе от 2 до 5 ноември. След отказа на А. Цветков, 
СК „Мездра“ да организират и участват в проявата, която бе заложена в календарния план на 
БФСп по тяхна инициатива, то експедицията се организира от Комисията по картиране към БФСп. 
Набелязаните цели са: проникване и изследване на нови части в пещера Водната пропуст, 
картиране на пещери и попълване на документацията в ГКП за пещерите в района. Повече 
информация може да намерите в уеб сайта на БФСп: http://speleo-bg.org/ekspeditsia-
kamenopolski-karst-2017/ 
 
Предлага се за ръководител Цветан Остромски, а за технически ръководител Иво Тачев. 
Гласуване за избор на Цветан Остромски за ръководител на експедиция „Каменополски карст“ и 
Иво Тачев за технически ръководител. 
 

Гласуване:  За – 7 
   Против – 0 
   Въздържали се – 0 
 
Решение 2: Ръководител на експедиция „Каменополски карст“ е Цветан Остромски, а 
технически ръководител Иво Тачев. 
 
Експедиция „Сърбия 2017“ е включена в календарния плана на БФСп по инициатива на СК 
„Мездра“. Отново има отказ от А. Цветков за организирането ѝ. Има ново предложение 
експедиция „Сърбия 2017“ да се осъществи в периода 23-26 ноември, а за ръководител е 
предложен Никола Дончев (Джонсън).  
 
Предлага се да се гласува за датите и ръководител на експедиция „Сърбия 2017“. 
 

Гласуване:  За – 7 
   Против – 0 
   Въздържали се – 0 
 
Решение 3: Експедиция „Сърбия 2017“ ще се проведе от 23 до 26 ноември, с ръководител 
Никола Дончев (Джонсън). 
 
Поради напредване на времето (част от заложените точки са оперативни или търпят обсъждане 
на следващо УС) се преминава към т. Разни. 
 
Обсъжда се актуализация на мейлинг листа на УС на БФСп, като предложението е да се включат 
председателите на комисии към БФСп и националните ни делегати и заместник делегати към UIS 
(Международния спелеоложки съюз) и FSE (Европейската федерация по спелеология).  
 

Гласуване:  За – 7 
   Против – 0 
   Въздържали се – 0 
 
Решение 4: Мейлинг листа на УС на БФСп да се актуализира, като се включат 
председателите на комисии към БФСп и националните ни делегати и заместник делегати 
към UIS (Международния спелеоложки съюз) и FSE (Европейската федерация по спелеология). 

http://speleo-bg.org/ekspeditsia-kamenopolski-karst-2017/
http://speleo-bg.org/ekspeditsia-kamenopolski-karst-2017/
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Явор Шопов предлага да се възложи на Владимир Георгиев сформирането на комисия по 
обучението.  

Гласуване:  За – 7 
Против – 0 
Въздържали се – 0 

Решение 5: На Владимир Георгиев е възложено сформирането на комисия по обучението. 

Следващо заседание на УС на БФСп – 7 ноември (вторник) от 18:30 ч в Клуб на пещерняка, ул. 
„Св. св. Кирил и Методий“ 42, София. 

Край на заседанието: 21:07 ч. 

Протоколчик: Председател на БФСп: 
А. Влайкова Я. Шопов 


