Българска федерация по спелеология
Седалище и адрес: бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София
Интернет страница: www.speleo-bg.org, ел. поща: bfs@speleo-bg.org
Регистрация: СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883

ПРОТОКОЛ № 10 / 13.12.2019 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, Енчо Енчев, Николай
Симов, Петър Делчев, Лъчезар Младенов, Цветан Остромски,
Дистанционна връзка по телефона: Ангел Иванов
Отсъства: Красимир Колевски
Гост: Снежана Сапункова
Дневен ред:
1. Обсъждане на предложението на Българското пещерно дружество за участие на
БФСп в организиране на Балканския пещерен сбор през 2020 г.
2. Обсъждане и вземане на решения за проявите пуснати по инициатива на клубовете,
които да се включат в ДСК и МСК на БФСп за 2020 г. Обобщаване на бюджета по
„Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.
3. Разпределение на задачи по подготовката на предстоящото Общо събрание.
4. Обсъждане на предложенията на клубовете за промяна на Устава.
5. Разни.

По т. 2: Обсъждане и вземане на решения за проявите пуснати по инициатива на
клубовете, които да се включат в ДСК и МСК на БФСп за 2020 г. Обобщаване на
бюджета по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.
Явор Шопов – предлагам да бъдат приети предложените прояви по списъка изпратен от
клубовете.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 1: Предложените прояви от клубовете да бъдат включени в ДСК и МСК.
По т. 1: Обсъждане на предложението на Българското пещерно дружество за участие
на БФСп в организиране на Балканския пещерен сбор през 2020 г.
Проведе се разговор с Камен Бонев за провеждането на Балканския пещерен сбор през
2020 г.
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Явор Шопов – предлагам федерацията да стане съорганизатор на Балканския пещерен
сбор.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 2: БФСп да стане съорганизатор на Балканския пещерен сбор.
По т. 3: Разпределение на задачи по подготовката на предстоящото Общо събрание.
Обсъждане от УС на получените забележки от клубовете.
За председател на мандатната комисия се предлага Цветан Остромски.
За водещ на Общото събрание се предлага Явор Шопов.
За презентиране и представяне на предложенията за нов Устав се предлага Николай Симов.
За протоколчик по време на ОС се предлага Петър Делчев.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 3: Избрани са както следва:
Председател на мандатната комисия – Цветан Остромски.
За водещ на Общото събрание – Явор Шопов.
За презентиране и представяне на предложенията за нов Устав – Николай Симов.
За протоколчик по време на ОС – Петър Делчев.
Същите ще бъдат предложени на ОС за утвърждаване.
По т. 4: Обсъждане на предложенията на клубовете за промяна на Устава.
Писмените предложения от клубовете да бъдат представени и разглеждани точка по точка.
Предложението бе подложено на гласуване.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 4: Писмените предложения за промяна на Устава от клубовете да бъдат
представени и разглеждани точка по точка.
По т. 5: Разни:
Обсъждат се изискванията за инструкторите и обучението на пещерняците и проблемите с
тях.
Явор Шопов – Да се оторизира Снежана Сапункова да влезе във връзка с други федерации,
които имат подобни проблеми като БФСп.
Енчо Енчев – получих писмо от Весела Бубова за това, че искане за плащане номер 2 е
верифицирано, с изключение на разходи на стойност 966 лева по Проекта, чиито
ръководител е.
страница 2 | 3

Ангел Иванов – получи се писмо на пощата на БФСп за следното:
„Има промяна по договор по процедура: BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ
НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, Оперативна програма 2014BG05SFOP001 - Добро
управление, с бенефициент СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СПЕЛЕОЛОГИЯ“
(121805883), наименование: Повишаване на гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор
спелеология и регистрационен номер: BG05SFOP001-2.009-0045-C01.“
Някой запознат ли е каква е тази промяна?
Обсъди се да се покани Весела Бубова на следващо заседание на УС, за да даде пояснения
по въпросната промяна на договора и неодобрените средства.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Явор Шопов.
Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов след провеждането на Общото
събрание на БФСп.
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