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 от общо събрание на
Българска федерация по спелеология
проведено на 11.05.2019 г.
10:00 Няма кворум. Съгласно устава, ОС се отлага с 1 час.
11:00 Председателят на БФСп (Явор Шопов) открива ОС.
Присъстващи към 11:00 на място са 18 души: 13 делегата с право на глас и 5 гости.
Списък на присъстващите делегати:
1. „Академик“ – Русе: Тихомир Енчев
2. СК „Балкан Адвенчър“ – Своге: Георги Младенов
3. ПК „Искър“ – София: Цветан Остромски
4. ПК „Казанлък“: Пенчо Пенчев
5. ПК „Луцифер“ – Търговище: Красимир Колевски
6. НЕПИАСТ – Бургас: Галин Маринов
7. ПКСУ „София“: Тома Соларов
8. ПК „Прилеп“ – Гоце Делчев: Любен Дишлянов
9. ПК „Приста“ – Русе: Теодор Кисимов
10. ПК „Стрешеро“ – Враца: Даниела Първанова
11. ПК „Стринава“ – Дряново: Ваньо Иванов
12. СПК „Академик“ (София): Анри Хаздай
13. ПК „Черни връх“ – София: Снежана Сапункова
Всички 13 делегата са представили валидно мандатно писмо.
Процедурно предложение 1: Я. Шопов предлага Тома Соларов за комисия по изборите за
текущото ОС.
Гласуване:
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Процедурно решение 1: Тома Соларов представлява комисия по изборите за текущото ОС.
Процедурно предложение 2: Я. Шопов предлага Цветан Остромски за мандатна комисия за
текущото ОС.
Гласуване:
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
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Процедурно решение 2: Цветан Остромски представлява мандатна комисия за текущото ОС.
Процедурно предложение 3: Я. Шопов предлага Снежана Сапункова за протоколчик за текущото
ОС.
Гласуване:
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Процедурно решение 3: Снежана Сапункова е протоколчик за текущото ОС.
Преминава се към точка 1 от дневния ред: Отчет за дейността на УС на БФСп за 2018 г. –
обсъждане, гласуване и приемане.
Я. Шопов разяснява, че решението за освобождаване на членовете на УС (Георги Младенов,
Мирослав Иванов, Ангел Цветков), взето по време на миналогодишното ОС, не е прието в съда
поради нередовни документи. Практически членовете на УС през 2018 г. са били същите както
предходната година. Я. Шопов отбелязва, че в състава на УС не е влязъл и Красимир Колевски по
същата причина. Кворумът на УС на БФСп през последната година е бил проблемен.
11:10 Ивайло Шопов (делегат на „Пещерно спасяване”) пристига. Гласуващите стават 14.
Я. Шопов споделя, че все още не е изготвен проект за нов устав на БФСп. Причината е нуждата
устава да бъде синхронизиран с новото законодателство (нов закон за физическото възпитание и
спорта, приет в края на 2018 г. и обнародван в началото на 2019 г.). Статутът на някои клубове
(членове на БФСп) е проблемен. По възможност клубовете трябва да станат независими
юридически лица, вместо сдружения под шапката на туристически дружества.
През изминалата година се е провел нов курс в рамките на националните курсове за подготовка
на кадри. Проведени са още курсове за „Спасители в пещери и пропасти”, „Инструктор по
спелеология”, „Картиране и научно-приложни методи”, „Техническо усъвършенстване”. Проведен
е и курс по картиране на пещери и ГИС.
През 2018 г. е проведен и „Национален форум по спелеология”, с което се възстановява
традицията за провеждане на „Национален пещерен сбор”.
Проведе се официално честване на 90 години от организираното пещерно движение в България.
Предвидени са още чествания: по време на „Националното състезание по пещерно-приложни
дисциплини” и по време на тазгодишния „Национален форум по спелеология”. Участието на
хората в „Национален форум по спелеология” ще бъде безплатно. Ще трябва да се заплатят само
куверт за напитки, вечеря за 28 септември (събота) и настаняване, за тези които планират да
пренощуват (нямаме бюджет, с който да поемем настаняването, както и регистрации за Евро
Спелео Форума.). Фору мът съвпада частично като дати и място с провеждането на ЕвроСпелео
Форум 2019. Ако има желаещи да участват освен в Националния форум по спелеология и в Евро
Спелео Форума, то трябва да се регистрират и да си заплатят регистрационна такса.
След кратка дискусия по повод честването, Ц. Остромски пояснява, че проведеното официално
честване на 18 март съвпада с датата на учредяване на организираното пещерно дело и е
насочено към представители на българските държавни, обществени и научни организации,
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имащи връзка със спелеологията и пещерите, сродни организации от чужбина, медиите и пр.,
като в него масово са участвали пещерняци и ветерани от софийските клубове, както и от някои от
по-близките градове. Заради работния ден естествено, не е било удобно за повечето пещерняци
от провинцията, затова е предвидено още тогава и „пещерняшко“ честване на юбилея в
национален мащаб, което да стане по време на Националния форум по спелеология (в последния
уикенд на септември).
Предложение: Я. Шопов предлага отчетът за дейността на УС на БФСп за 2018 г. да бъде приет.
Гласуване:
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Решение 1: Отчетът за дейността на УС на БФСп за 2018г. се приема.
По т. 2: Финансов отчет на БФСп за 2018 г. – обсъждане, гласуване и приемане.
Е. Енчев представя финансовия отчет на БФСп за 2018 г. С. Сапункова отбелязва няколко
правописни грешки и предлага да бъдат коригирани:
1. Част „III. Наличност”: датата да бъде коригирана от „31.12.2017 г.” на „31.12.2018 г.”;
2. Част „Други разходи, свързани с дейността на БФСп”: финалната сума да бъде коригирана
от „6 605.56” на „7898.90”.
Т. Кисимов иска разяснение за взетия и върнат заем. Е. Енчев разяснява, че заемът е взет от частно
лице и е бил нужен за спонсориране на прояви от календарния план на БФСп по време, в което
все още не са били получени средства по програмата на ММС (програма „Програма за развитие на
спорта за всички” за 2018 г.). Също така, БФСп има разходи по загубеното съдебно дело срещу
БСС.
Е. Енчев разяснява как се спонсорират прояви от календарсния план на БФСп.
Предложение: Я. Шопов предлага финансовия отчет на БФСп за 2018 г. с предложените от С.
Сапункова корекции да бъде приет.
Гласуване:
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2
Решение 2: Финансовият отчет на БФСп за 2018 г. с предложените от С. Сапункова корекции се
приема.
По т. 3: Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2019 г.
Я. Шопов разяснява същността на календарния план на БФСп и използваната терминология.
Всички делегати са предварително запознати с предложението за календарен план на БФСп за
2019 г.
Предложение: Я. Шопов предлага проекта за календарен план на БФСп за 2019г. да бъде приет.
Гласуване:
страница 3 | 8

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0
Решение 3: Проектът за календарен план на БФСп за 2019г. се приема.
По т. 4: Проекто-бюджет на БФСп за 2019 г.
Е. Енчев представя накратко проекто бюджета.
С. Сапункова споделя, че на ОС на „Черни връх” е гласувано да се предложи на БФСп да се
освободи стаята в сградата на ММС, която БФСп наема: УС на БФСп се провежда в „Клуб на
пещерняка”, там се намират и картотеката и инвентара на федерацията.
Е. Енчев разяснява, че стаята е наета с договор, който изтича през 2021 г. Адресната регистрация
на БФСп е там; в стаята има много архиви на БФСп, който не могат да се поберат в „Клуб на
пещерняка”; възможно е договора със собственика на „Клуб на пещерняка” да бъде преустановен
– сградата е частна собственост с неясно бъдеще.
Т. Кисимов споделя, че може би не е стратегически правилно решение стаята в ММС да се
освободи – тя е представителна.
Решава се въпросът за стаята да бъде гласуван в точка Други. Предвиденият разход за нея остава в
проекто-бюджета на БФСп за 2019 г.
Предложение: Я. Шопов предлага проекта за бюджет на БФСп за 2019 г. да бъде приет.
Гласуване:
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2
Решение 4: Проектът за бюджет на БФСп за 2019 г. се приема.
По т.5 Приемане на нови членове на БФСп.
Няма постъпили молби за членство и точката не се гласува.
12:30 Обявява се кратка почивка.
12:50 ОС продължава. ОС е напуснал Л. Дишлянов. Гласуващите стават 13.
По т.6: Промени в състава на УС.
Я. Шопов споделя, че решението от ОС през 2018 г. за освобождаване на няколко члена на УС
(Георги Младенов, Ангел Цветков и Мирослав Иванов) не е прието в съда поради нередовни
документи. Той предлага да бъдат освободени същите тези членове. Предлага да се освободят
още Георги Стайчев, за когото има старо решение, и Валери Пелтеков, който не е участвал активно
в събранията на УС на БФСп през изминалата година.
Предложение: Я. Шопов предлага Георги Младенов да бъде освободен от поста му член на УС на
БФСп.
Гласуване:
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За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Решение 5: Георги Младенов е освободен от поста член на УС на БФСп.
Предложение: Я. Шопов предлага Ангел Цветков да бъде освободен от поста му член на УС на
БФСп.
Гласуване:
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Решение 6: Ангел Цветков е освободен от поста член на УС на БФСп.
Предложение: Я. Шопов предлага Мирослав Иванов да бъде освободен от поста му член на УС на
БФСп.
Гласуване:
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Решение 7: Мирослав Иванов е освободен от поста член на УС на БФСп.
Предложение: Я. Шопов предлага Георги Стайчев да бъде освободен от поста му член на УС на
БФСп.
Гласуване:
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Решение 8: Георги Стайчев е освободен от поста член на УС на БФСп.
Предложение: Я. Шопов предлага Валери Пелтеков да бъде освободен от поста му член на УС на
БФСп.
Гласуване:
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 2
Решение 9: Валери Пелтеков е освободен от поста член на УС на БФСп.
Я. Шопов разяснява, че Красимир Колевски е гласуван и приет за член на УС на БФСп на ОС през
2018 г., но промените не са приети в съда. Я. Шопов предлага Красимир Колевски отново да бъде
гласуван за член на УС.
Предложение: Я. Шопов предлага Красимир Колевски да бъде включен в състава на УС на БФСп.
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Гласуване:
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 2
Решение 10: Красимир Колевски е включен в състава на УС на БФСп.
Я. Шопов има още две предложения за нови членове на УС на БФСп: Николай Симов и Петър
Делчев. Той прави кратко представяне: към текущия момент Николай Симов е председател на
Комисията по опазване на пещерите и карста към БФСп; Петър Делчев е опитен пещерняк с
доказани качества на организатор на пещерни мероприятия.
Предложение: Я. Шопов предлага Николай Симов да бъде включен в състава на УС на БФСп.
Гласуване:
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3
Решение 11: Николай Симов е включен в състава на УС на БФСп.
Предложение: Я. Шопов предлага Петър Делчев да бъде включен в състава на УС на БФСп.
Гласуване:
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0
Решение 12: Петър Делчев е включен в състава на УС на БФСп.
По т. 7: Обсъждане на новия Закон за физическото възпитание и спорта и вземане на решения
свързани с него (осъвременяване на Устава и правилниците на организацията и нейните
членове).
Е. Енчев разяснява, че от 18.01.2019 г. има влезнал в сила нов „Закон за физическото възпитание и
спорта”. Новият закон поставя нови изисквания към спортните федерации.
За да може една федерация да е спортна, тя трябва да има минимум 15 спортни клуба. За да
участва федерацията по проекта на ММС са нужни минимум 20 спортни клуба. Към настоящия
момент във федерацията има 26 клуба, от които 5-6 са реално сдружения към туристически
дружества, а не независими юридически лица.
Е. Енчев дава примери какво е нужно, за да бъде един клуб „спортен” (да е независимо
сдружение, да има „клуб” в името си, да има договор с треньорски кадри, др.). Отново във връзка
с новия закон се обмисля идеята за регистриране на т.нар. „Център за професионално обучение”,
в който да бъдат обучавани пещерните инструктори.
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Текущият спортен лиценз на БФСп е до 2021 г. БФСп трябва да се пререгистрира с краен срок
началото на 2020 г: ще трябва да се изготви нов устав на БФСп, нови правилници. С
пререгистрацията, БФСп ще вземе безсрочен спортен лиценз.
Новият „Закон за физическото възпитание и спорта” предполага и нови устави на всички пещерни
клубове в рамките на БФСп. Би било желателно клубовете, които не са ЮЛНЦ да се
пререгистрират като такива. УС на БФСп ще изготви материали за клубовете, които да разяснят и
подпомогнат процеса по пререгистрация и по промяна на устава.
След изготвянето на проект за нов устав на БФСп, ще има допълнително ОС за неговото гласуване.
С. Сапункова пита дали клубовете, които са ЮЛНЦ в частна полза има нужда да преминат към
ЮЛНЦ в публична полза. Е. Енчев разяснява, че няма значение в каква полза са клубовете, за да
могат да бъдат членове на БФСп. Разлика би била, че ЮЛНЦ в публична полза могат да участват
самостоятелно в проекти. При проекта с ММС, бенефициент е БФСп, а не клубът по чиито
предложение се провежда проявата.
Точката няма предложения и не се гласува.
По т. 8: Разни
Предложение: С. Сапункова предлага стаята, която БФСп е наела в сградата на ММС да бъде
освободена.
Гласуване:
За: 2
Против: 9
Въздържали се: 2
Решение 13: Стаята, която БФСп е наела в сградата на ММС не се освобождава.
Предложение: Ц. Остромски предлага БФСп да направи всичко възможно през 2019 г. да се
състоят курсовете „Спасители в пещери и пропасти” и курс „Инструктор по спелеология”.
Гласуване:
За: 8
Против: 2
Въздържали се: 3
Решение 14: БФСп ще направи всичко възможно през 2019 г. да се състоят курсовете „Спасители в
пещери и пропасти” и „Инструктор по спелеология”,
Т. Кисимов споменава, че може би е излишно да има две чествания до края на годината – едно по
време на „Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини” и едно по време на
„Национален форум по спелеология”.
Предложение: Т. Кисимов предлага да няма честване по време на „Национално състезание по
пещерно-приложни дисциплини”.
Гласуване:
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За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Решение 15: Няма да има честване по време на „Национално състезание по пещерно-приложни
дисциплини”.
13:50 Я. Шопов закрива ОС.
Председател БФСп:
Протоколчик:

/Я. Шопов/

/С. Сапункова/
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