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ПРОТОКОЛ № 11/ 25.11.2019 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в  

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

Начало: 19:20 часа 

Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Явор Шопов, Енчо Енчев, Цветан 
Остромски, Петър Делчев. 

Дистанционна връзка по телефон: Ангел Иванов, Николай Симов. 

Отсъстват: Красимир Колевски, Лъчезар Младенов. 

Гости: Антония Влайкова 

Дневен ред: 
1. Обсъждане и приемане на проект на нов Устав на БФСп.
2. Обсъждане и приемане на Условията и правилата за ползване на Механизъм за

обществен мониторинг на БФСп.
3. Обсъждане на предложение за изготвяне на политика за защита на личните данни на

БФСп, във връзка с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR – General
Data Protection Regulation).

4. Разни.

По т. 1: Обсъждане и приемане на проект на нов Устав на БФСп. 

Съгласно предложение на Явор Шопов от заседание на УС на БФСп, проведено на 
17.10.2019 г., се сформира комисия по изготвяне на проект на нов устав на БФСп. 
Комисията изготви проекта и го изпрати за оглед и консултация с юрист, след което бе 
изпратен до членовете на УС за оглед и даване на предложения за изменения или 
допълнения в него. 
Обсъди се и краткия срок, за който се изготви проекта на нов Устав на БФСп и 
необходимостта да се пусне възможно най-скоро до клубовете, членове на федерацията. 
До началото на заседанието се получиха предложения и коментари по ел. поща от Лъчезар 
Младенов и Ангел Иванов. 
Всички коментари и предложения по проекта на нов Устав се обсъждат подробно и се 
нанасят необходимите корекции, изменения и допълнения по него. 
Проекта на Устав се разглежда точка по точка от членовете на УС. 
След постигане на единомислие по нанесените корекции и допълнения се пристъпва към 
гласуване. 

Предложение: 
Да се премине към гласуване и приемане на проекта на нов Устав на БФСп, след като е 
постигнато единомислие и са нанесени всички корекции и допълнения в него. 
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Предложението се подлага на гласуване. 
 
Гласуване: 
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение 1: Приема се последния вариант на проект на нов Устав на БФСп. 
 
Енчо Енчев: Ангажирам се да подготвя и изпратя приетия проект на нов Устав най-късно до 
утре вечерта (26.11.2019 г.) до членовете на федерацията. 
 
По т. 2:  Обсъждане и приемане на Условията и правилата за ползване на Механизъм за 
обществен мониторинг на БФСп. 
 
Антония Влайкова представи условията и правилата за ползване на Механизма за 
обществен мониторинг на БФСп, който бе създаден по проекта по програма „Добро 
управление“. Протича кратка дискусия, след която се пристъпва към гласуване. 
 
Предложение: Приемане на Условия и правила за ползване на Механизма за обществен 
мониторинг на БФСп. 
 
Предложението се подлага на гласуване. 
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение 2: Приемат се условията и правилата за ползване на Механизма за обществен 
мониторинг на БФСп. Същите ще бъдат качени на сайта на механизма. 
 
По т. 3: Обсъждане на предложение за изготвяне на политика за защита на личните данни 
на БФСп, във връзка с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR – General Data 
Protection Regulation). 
 
Антония Влайкова предложи БФСп да изготви GDPR на федерацията, базиран на политиката 
на Европейската федерация по спелеология, която е съгласувана с юристи и е възможно 
най-адекватната, която може да ползваме, тъй като е на федерация със сходна на нашата 
дейност, с помощни комисии и т.н. Политиката бе преведена от английски по проекта по 
програма „Добро управление“. Трябва да се редактира, да се добави конкретната 
специфика за БФСп, след което да се гласува на заседание на УС. В редакцията предлагам 
да се включат членовете на УС, тъй като политиката касае цялостното събиране, 
обработване и съхранение на информация, не само онлайн присъствието на БФСп.  
 
По т. 4: Разни 
 
Цветан Остромски представя писмено предложение от БПД за съвместно организиране на 
домакинството на  Балканския пещерен сбор, който е предвиден да се проведе през месец 
юли 2020 г. 
Протича кратка дискусия и се взима решение, без гласуване, на следващото заседание на 
УС да бъде поканен Камен Бонев, председател на БПД, за да разясни в какво ще се изразява 
ангажираността на БФСп като съорганизатор на събитието. 
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Други предложения по точка разни няма. 
 
Следващото заседание на УС ще се насрочи непосредствено преди предстоящото Общо 
събрание на БФСп, на което да се разпределят задачите по организирането му на и да се 
обсъдят и обобщят предложенията за изменения и допълнения в устава. 
 
 
 
Протоколиращ:      Председател: 
  Енчо Енчев       Явор Шопов 

 
 


