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

Протокол № 10 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено на 07.11.2017 г., 
 „Клуб на пещерняка“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 42, София 

Присъстващи: Явор Шопов, Цветан Остромски, Енчо Енчев, Ангел Цветков, Георги 
Младенов, Лъчезар Младенов. През Skype връзка Ангел Иванов. 

Гости: Антония Влайкова, Иво Тачев 

Протоколчик: Енчо Енчев 

Начало: 19:10 часа 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Приемане на ръководители за предстоящите финансирани прояви на БФСп.
2. Обсъждане на бланката към клубовете за кандидатстване с прояви към БФСп, във

връзка с участието ни в „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“ на ММС.

3. Създаване на работна комисия за разработване и актуализиране на правилниците
на БФСп.

4. Годишник на БФСп за 2016.
5. Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС. 
6. Разни.

Точка 1 – Приемане на ръководители за предстоящите финансирани прояви на БФСп. 

Предложение от Лъчезар Младенов: Експедиция „Стара планина 2017“ да се проведе в 
периода 2-3 декември в района на с. Черни вит, кв. Полатен, гр. Тетевен. За ръководител 
на експедицията предлага себе си (Лъчезар Младенов). 

Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1. Предложението се 
приема 

Решение 1: Експедиция „Стара планина 2017“ ще се проведе в района на с. Черни вит, кв. 
Полатен, гр. Тетевен, в периода 2-3 декември 2017 г., с ръководител Лъчезар Младенов. 

Точка 2 – Обсъждане на бланката към клубовете за кандидатстване с прояви към БФСп, 
във връзка с участието ни в „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“ на 
ММС. 

19:23 часа: Ангел Цветков напуска заседанието. 
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Започва дискусия за изясняване на насоките за кандидатстване с инициативи на 
пещерните клубове към БФСп, за финансиране по „Програма за развитие на спорта за 
всички за 2018 г.“ 
 
Предложение от Явор Шопов: Бланката да се подготви според обсъдените насоки и да се 
пусне до клубовете със срок до 13 ноември, в отделен мейл. На клубовете да се даде срок 
до 4 декември 2017 г., да пускат предложения за финансиране на прояви по „Програма за 
развитие на спорта за всички за 2018 г.“ 
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Предложението се 
приема 
 
Решение 2: Приема се бланката по същество. Срок за изпращане на бланката до 
клубовете е 13 ноември 2017 г. Срок за приемане на предложения от клубовете, за 
финансиране по „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“ до 4 декември 
2017 г. 
 
Точка 3 – Създаване на работна комисия за разработване и актуализиране на 
правилниците на БФСп. 
 
Явор Шопов предлага: Да се сформира комисия за разработване и актуализиране на 
правилниците на БФСп. Отправя покана към членовете на УС да се включат в педложената 
комисия. Изразяват желание Я. Шопов, Е. Енчев и А. Влайкова.  
Е. Енчев предлага Крум Сираков (адвокат), при желание от негова страна, също да се  
включи в предложената комисия. 
Е. Енчев предлага комисията  да започне да работи и по изготвянето на проекта за нов 
устав на БФСп. 
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Предложението се 
приема 
 
Решние 3: Оформена е комисия в състав: Я. Шопов, Е. Енчев, А. Влайкова и К. Сираков (при 
желание от негова страна). 
 
Точка 4 – Годишник на БФСп за 2016 г. 
 
А. Влайкова разяснява, че годишника на БФСп за 2016 г. е готов за печат, изкаран му е ISSN 
номер, направен е ел. вариант в PDF формат и може да бъде пуснат за свободно теглене. 
За отпечатване на хартиен носител – цветно издание, цената ще е 30 лв. за брой. 
За отпечатване на хартиен носител – черно-бяло издание с цветни корици, цената ще е 5 
лв. за брой. 
 
Пристъпи се към обсъждане, кой вариант да бъде отпечатан на хартиен носител и колко 
броя да се поръчат за отпечатване. 
 
Педложение: Да се отпечатат 50 бр. от вариант черно-бяло издание с цветни корици от 
името на федерацията и да се пусне допитване до клубовете, със срок, за заявки за 
отпечатване на допълнителни бройки. 
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Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Предложението се 
приема 
 
Решение 4: Да се отпечатат 50 бр. за сметка на БФСп от годишника за 2016 г., на цена от 5 
лв. за брой и да се пусне допитване до клубовете за допълнителни заявки. 
 
Точка 5 –  Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС. 
 
Точка 5 е обсъдена по време на дискусиите по точка 1 и решенията са записани в точка 1. 
 
Точка 6 – Разни 
 
Ц. Остромски представя описателен и финансов отчет за експедиция „Каменополски карст 
2“ и говори за постигнатите резултати по време на провеждане на експедицията. 
 
Предложение: Да се приеме отчета на експедиция „Каменополски карст 2“ 
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Предложението се 
приема 
 
Решение 5: Приема се отчета на ръководителя на експедиция „Каменополски карст 2“. 
 
По точка 6: Явор Шопов предлага да се възложи на специалисти в областта си, да създадат 
комисии към БФСп, които да работят за постигане на целите на федерацията, описани в 
устава. 
 
Проф. Алексей Бендерев – Иницииране и създаване на Комисия по геология и хидрология. 
 
доц. Христо Делчев – Иницииране и създаване на Комисия по биоспелеология. 
 
Археолог Тодор Стойчев – Иницииране и създаване на Комисия по археология. 
 
доц. Красимир Андонов – Иницииране и създаване на Комисия по спелео-фотография . 
 
Станимира Делева – Иницииране и създаване на Комисия по опазване на пещерите и 
карста. 
 
Я. Шопов разяснява, че е говорил с изброените хора и те са дали съгласието си да 
сформират съответните комисии. 
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Предложението се 
приема 
 
Решение 6: Предложените специалисти да сформират горепосочените комисии. 
 
По точка 6: А. Влайкова предлага да се направи календар на БФСп за 2018 г. Представя 
проект на календар, който ще струва 2 лв. за брой. 
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. Предложението се 
приема 
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Решние 7: Да се отпечатат 50 бр. от предложения календар на БФСп за 2018 г. 
 
По точка 6: Я. Шопов предлага да се подготви поздравителен адрес и плакет за честването 
на 35-тата годишнина на СК „Мездра“.  
 
Предложението се приема без гласуване. Я. Шопов се заема с подготовката и поръчката 
на плакета и с редактирането и окончателното оформяне на текста на поздравителния 
адрес, а Ангел Иванов с написване на черновата на поздравителния адрес за честването 
на 35-тата годишнина на СК „Мездра“. 
 
По точка 6: се обсъди дата за следващото заседание на УС на БФСп. 
 
Следващо редовно заседание на УС на БФСп ще се състои на 12 декември от 18:30 часа в 
„Клуб на пещерняка“, ул. „Кирил и Методий“ № 42, София. 
 
Край на заседанието: 21:30 часа 
 
 
 
Протоколчик:      Председател на БФСп: 
  Енчо Енчев           Явор Шопов 
     
 
 


