Българска федерация по спелеология
Седалище и адрес: бул. „Васил Левски“ № 75, 1142 София
Интернет страница: www.speleo-bg.org, ел. поща: bfs@speleo-bg.org
Регистрация: СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883

ПРОТОКОЛ
от Общото събрание на БФСп,
проведено на на 14.12.2019 г.
в заседателната зала на Националния природонаучен музей
„бул. Цар Освободител“ № 1, София
1000 часа.
Цветан Остромски, избран като председател на мандатната комисия на заседание на УС
на БФСп № 11 от дата 13.12.2019 г.: Колеги, членовете на Българска федерация по
спелеология са 26 клуба. За да има кворум е необходимо присъствието на повече от
половината т.е. поне 14 клуба. До 1000 часа са се регистрирали 10 клуба. По Устав трябва да
изчакаме един час и тогава да започнем Общото събрание, за да е легитимно.
1105 часа.
Петър Берон – почетен председател на БФСп: Колеги измина 1 час от обявеното време за
Общо събрание, обявявам събранието за открито.
Предлагам да почетем с минута мълчание паметта на напусналите ни приятели и другари
през изминалия период: Константин Спасов, Стоице Андреев, Таню Мичев, Боян Петров,
Константин Касабов, д-р Владимир Бешков, Трифон Даалиев, Ангел Георгиев.
Петър Берон: Нека председателя на мандатната комисия да съобщи броя на присъстващите
представители на клубовете с право на глас.
Цветан Остромски – председател на мандатната комисия: Досега са се регистрирали
1. СПК „Академик“, София – Александър Янев
2. СК „Академик“ към СТПД „Академик“, Русе – Тихомир Енчев
3. СК „Спелеоклуб“, Варна – Васил Желев
4. ПК „Искър“, София – Димитър Кожухаров
5. СК „Луцифер“, Търговище – Румен Лазаров
6. КСЕТ „Мурсалица“, Смолян – Алекси Коджабашев
7. СК „НЕПИАСТ“, Бургас – Недялка Божилова – Арабова
8. Пещерно спасяване – Никола Дончев
9. ПКСУ „София“ – Владимир Георгиев
10. СК „Приста“ към ТД „Приста“ – Йордан Йорданов
11. ПК „Стринава“ към ТД „Бачо Киро“ – Ваньо Станев
12. ПК „Черни връх“ София – Снежана Сапункова
13. СК „Ъдърграунд“ София – Георги Стайчев
13 клуба, което значи, че за обикновено мнозинство (по действащия Устав - 50% + 1) са
необходими 8 гласа, а за квалифицирано мнозинство от 2/3 - 9 гласа.
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Процедурно предложение от Петър Берон: Предлагам Явор Шопов да поеме воденето на
Общото събрание.
Гласуване:
За – 13

Против – 0

Въздържали се – 0

Процедурно решение 1: Явор Шопов поема воденето на Общото събрание.
Явор Шопов – председател на БФСп: Предлагам за протоколчик Петър Делчев.
Гласуване:
За – 13

Против – 0

Въздържали се – 0

Процедурно решение 2: Петър Делчев ще бъде протоколчик на ОС.
Явор Шопов: Предлагам да се изберат двама преброители на гласовете. Георги Стайчев е
предложен за един от изброителите. Я. Шопов се обръща към залата за втори доброволец.
Весела Бубова предлага да помага с преброяване на гласовете.
Явор Шопов: Моля, гласувайте за така предложените преброители на гласовете на ОС Георги Стайчев и Весела Бубова.
Гласуване:
За – 13

Против – 0

Въздържали се – 0

Процедурно решение 3: Георги Стайчев и Весела Бубова ще бъдат преброители на
гласовете на ОС на БФСп.
Явор Шопов: Предлагам следния дневен ред за ОС, изпратен Ви в поканата:
1. Приемане на проекта за нов устав на БФСп.
2. Разни
Гласуване:
За – 13

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 1: Приема се работата на Общото събрание да продължи по предварително
обявения дневен ред:
1. Приемане на проекта за нов устав на БФСп.
2. Разни.
По т. 1: Следват дебати по проекта за нов устав на БФСп.
В 1130 Васил Желев напуска събранието, с което гласовете стават 12. За обикновено
мнозинство ( 50% + 1) вече са необходими 7 гласа, а за квалифицирано мнозинство от 2/3
- 8 гласа.
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Георги Стайчев: Предлагам да се работи по скелета на стария Устав, който до сега е работил
много добре и да се синхронизира със Закона за физическото възпитание и спорта.
Петър Берон: Събрали сме се да приведем Устава в синхронизация с новия Закон за
физическото възпитание и спорта.
Недялка Божилова-Абрашева: Трябва да се прегледат всички точки една по една от стария
Устав.
Следват дебати по темата дали трябва да се работи върху новия проект или върху стария. И
при двата случая проекта за нов Устав трябва да бъде синхронизиран със Закона за
физическото възпитание и спорта.
Явор Шопов – Предлагам да се гласува.
Който е съгласен да се работи върху предложения нов проект моля да гласува.
Гласуване:
За – 4
Против – 8
Въздържали се – 0
Решение 2: Приема се да се работи по проекта на нов устав, базиран на стария Устав на
организацията.
Който е съгласен да се работи като основа върху стария Устав, за да се правят корекции
моля да гласува.
Гласуване:
За – 8

Против – 2

Въздържали се – 2

Решение 3: Ще се работи по проекта за нов Устав, базиран на стария действащ Устав на
органзиацията с цел да се синхронизира със Закона за физическото възпитание и спорта.
В 1215 излиза Владимир Георгиев от Пещерен клуб и спелео училище „София“, с което
гласовете стават 11.
Явор Шопов: Предлагам проекта за Устав да се преглежда и гласува точка по точка, а след
това да се гласува целия Устав.
Гласуване:

За – 9

Против – 1

Въздържали се – 1

Решение 4: Проекта за Устав ще се преглежда и гласува точка по точка, след което ще се
гласува целия Устав.
По член 1 алинея 1
Предлага се следното:
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Към текста „Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява
дейността си в обществена полза, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел и този Устав.“ да се добави „Закона за физическото възпитание и спорта“, с
което целия текст да стане: „Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което
осъществява дейността си в обществена полза, съгласно разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта и този
Устав.“
Гласуване:

За – 11

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 5: Приема се добавката, с което текста по чл. 1 ал. 1 става: „Сдружението е
юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейността си в обществена полза,
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за
физическото възпитание и спорта и този Устав.“

По член 1 алинея 2
Предлага се следното:
(2) Към текста „БФСп е спортна организация по смисъла на Закона за физическото
възпитание и спорта.“ да се добави „федерация“, и така целия текст става: „БФСп е спортна
федерация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта.“
Гласуване:

За – 11

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 6: Приема се добавката към чл. 1 ал. 2, с което текста става „БФСп е спортна
федерация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта.“
В 1245 се връща Владимир Георгиев от Пещерен клуб и спелео училище „София“, с което
гласовете стават отново 12.
По член 5
Предлага се следното:
Вместо текста:
„Чл. 5. Предмет на дейност на Сдружението е:
А) организиране на членовете за изучаване техниките за постигане на целите;
Б) подпомагане и насърчаване на членовете при извършването на спортна и научноизследователска дейност в областта на спелеологията на любителска и
професионална основа;
В) задоволяване и защитаване на специфичните потребности и интереси на своите
членове и насърчава творческата им активност и инициатива;
Г) обучаване на начинаещи, инструктори и кадри за други специализирани дейности
в областта на спелеологията и осигуряване условия за повишаване на
квалификацията им;
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Д) изготвяне и изпълняване на програми за развитието на спелеологията и
проучването на пещери и пропасти в страната и чужбина;
Е) осъществяване на международен обмен и дейност за сътрудничество със сродни
организации от страната и чужбина и членуване в Международния спелеоложки
съюз;
Ж) обезпечаване на пещерното спасяване.
Да се сложи следния текст:
„Чл. 5. Сдружението има за цел да развива, насърчава, подпомага и популяризира
дейности, свързани със спелеологията във всичките ѝ аспекти и във всяка една област на
нейното проявление и приложение, включително изследване, картографиране,
документиране, опазване и рационално използване на пещерите, пропастите и карстовите
райони, обучение на кадри по спелеология и развиване на спортните и техническите
умения и постижения на спелеолозите, както и подпомагане спасяването в пещери и
пропасти.“
Гласуване:
За – 11

Против – 1

Въздържали се – 0

Решение 7: Приема се чл. 5 да бъде заменен с текста „Чл. 5. Сдружението има за цел да
развива, насърчава, подпомага и популяризира дейности, свързани със спелеологията във
всичките ѝ аспекти и във всяка една област на нейното проявление и приложение,
включително изследване, картографиране, документиране, опазване и рационално
използване на пещерите, пропастите и карстовите райони, обучение на кадри по
спелеология и развиване на спортните и техническите умения и постижения на
спелеолозите, както и подпомагане спасяването в пещери и пропасти.“.
По член 6
Предлага се следното:
Вместо текста:
„Чл. 6. (1) Имуществото на Сдружението се образува чрез приходи от:
А) членски внос;
Б) целеви вноски;
В) дарения и завещания от български и чуждестранни физически и
юридически лица;
Г) реклама, лицензи и други дейности, не забранени от законите.
(2) Сдружението не разпределя печалба.“
Да се добави текста:
„Чл. 6. За постигане на своите цели, Сдружението използва специфични средства за
откриване, проучване, документиране,
изследване и опазване на естествените и
антропогенни пещери, пропасти и карстови райони и обогатяване на Главната картотека на
българските пещери, координира действията и осъществява сътрудничество между
членовете и обществото, използва научно-техническите открития и постижения, организира
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и
провежда
учебно-тренировъчни,
спортно-състезателни,
културни,
научноизследователски, образователни мероприятия, конференции и семинари, както и други
събития, свързани със спелеологията, членува в международни организации, изготвя
вътрешни правилници и други вътрешни нормативни актове, изготвя проекти и участва в
програми за финансиране на дейностите си, създава, акумулира и разпределя собствени и
привлечени фондове за постигане на целите си с помощта на дарители, спонсори и др.,
изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения за нуждите на спелеологията.“
Гласуване:
За – 11

Против – 1

Въздържали се – 0

Решение 8: Приема се текста по чл. 6 да бъде:
„Чл. 6. За постигане на своите цели, Сдружението използва специфични средства за
откриване, проучване, документиране,
изследване и опазване на естествените и
антропогенни пещери, пропасти и карстови райони и обогатяване на Главната картотека на
българските пещери, координира действията и осъществява сътрудничество между
членовете и обществото, използва научно-техническите открития и постижения, организира
и
провежда
учебно-тренировъчни,
спортно-състезателни,
културни,
научноизследователски, образователни мероприятия, конференции и семинари, както и други
събития, свързани със спелеологията, членува в международни организации, изготвя
вътрешни правилници и други вътрешни нормативни актове, изготвя проекти и участва в
програми за финансиране на дейностите си, създава, акумулира и разпределя собствени и
привлечени фондове за постигане на целите си с помощта на дарители, спонсори и др.,
изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения за нуждите на спелеологията.“
По член 14
Предлага се следното:
Вместо текста:
„Чл. 14.
(1) В сдружението могат да членуват колективни членове – юридически лица,
които участват в органите на Сдружението чрез редовно избрани представители.
(2) Сдружението може да излъчва почетни членове, които са известни
пещерняци и деятели, имащи съществени заслуги към спелеологията.“
Да се добави текста:
„Чл. 14.
(1) В Сдружението могат да членуват само юридически лица с нестопанска
цел – спортни клубове, които развиват сходна на БФСп дейност, запознати са с Устава и
правилниците на БФСп и ги приемат.
(2) Сдружението може да дава отличие „Почетен член” на физически лица,
имащи съществени заслуги за развитието на спелеологията на национално и
международно ниво.
(3) Отличието „Почетен член” не дава право на глас, нито представителство в
органите на сдружението, но дава право на изразяване на съвещателен глас.“
Гласуване:
За – 8

Против – 1

Въздържали се – 3
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Решение 9: Приема се предложението чл. 14 да гласи:
„Чл. 14. (1) В Сдружението могат да членуват само юридически лица с нестопанска цел –
спортни клубове, които развиват сходна на БФСп дейност, запознати са с Устава и
правилниците на БФСп и ги приемат.
(2) Сдружението може да дава отличие „Почетен член” на физически лица, имащи
съществени заслуги за развитието на спелеологията на национално и международно
ниво.
(3) Отличието „Почетен член” не дава право на глас, нито представителство в
органите на сдружението, но дава право на изразяване на съвещателен глас.“
В 1345 напуска заседанието Александър Янев, с което гласовете стават 11.
По член 15 и член 16
Предлага се да отпаднат съответните членове:
„Чл. 15. Почетните членове не дължат членски внос и участват в ОС без право на глас.
Чл. 16. Колективни членове са клубове, дружества и други юридически лица, причастни
към целите на Сдружението, които приемат Устава му и участват в ОС, чрез редовно
избрани делегати.“
Гласуване:
За – 9

Против – 1

Въздържали се – 1

Решение 10: Приема се отпадането на чл. 15 и чл. 16, гласящи:
„Чл. 15. Почетните членове не дължат членски внос и участват в ОС без право на глас.
Чл. 16. Колективни членове са клубове, дружества и други юридически лица, причастни
към целите на Сдружението, които приемат Устава му и участват в ОС, чрез редовно
избрани делегати.“
По член 17 алинея 1
Предлага се следното:
Вместо текста:
„Чл. 17. (1) Членовете на сдружението се приемат въз основа на писмена молба до
Управителния съвет. Към молбата се прилагат копия от решението за регистрация, копие
от протокол на ОС или УС на кандидата, от което е видно заявено съгласие, приемане на
устава и актуален списък на членовете на кандидата.“
Да се сложи следния текст:
„Чл. 17. (1) Кандидатът, чрез своя законен или упълномощен представител, подава писмено
заявление до управителния съвет за придобиване на членство по образец на БФСп,
съдържащо изявление, че членовете му са запознати с Устава и правилниците на
Сдружението и ги приемат. Към заявлението се прилагат документи, съобразно законовите
изисквания.“
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Гласуване:
За – 11

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 11: Приема се текста по чл. 17 да гласи: „Чл. 17. (1) Кандидатът, чрез своя
законен или упълномощен представител, подава писмено заявление до управителния
съвет за придобиване на членство по образец на БФСп, съдържащо изявление, че
членовете му са запознати с Устава и правилниците на Сдружението и ги приемат. Към
заявлението се прилагат документи, съобразно законовите изисквания.“

1400 – Обявява се почивка.
1450 – Възобнавява се заседанието.
1455 – Ваньо Станев напуска заседанието, с което гласовете стават 10.
По член 18 т. 1
Предлага се следното:
Текстът „1. да гласува, да избира и да бъде избран в ръководството на Сдружението;“
Да бъде заменен с:
„1. чрез свои членове да участва в колективния върховен орган и колективния управителен
орган на Сдружението; а чрез свой представител да гласува и да избира на Общото
събрание.“
Гласуване:
За – 10

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 12: Приема се текстът по чл. 18 т. 1 да гласи: „1. чрез свои членове да участва в
колективния върховен орган и колективния управителен орган на Сдружението; а чрез свой
представител да гласува и да избира на Общото събрание.“
За член 22 алинея 5
Предлага се в текста: „(5) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се
намира управлението на Федерацията и се публикува на уеб страницата на Федерацията
(ако има такава), най-малко един месец преди насрочения ден.“ думите „един месец“ да се
заменят с „две седмици“ и така целия текст става: „(5) Поканата се поставя на мястото за
обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията и се публикува на
уеб страницата на Федерацията (ако има такава), най-малко две седмици преди насрочения
ден.“
Гласуване:
За – 10

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 13: Приема се текстът по чл. 22 ал. 5 да гласи: „(5) Поканата се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Федерацията и се
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публикува на уеб страницата на Федерацията (ако има такава), най-малко две седмици
преди насрочения ден.“
По член 24 алинея 2
Предлага се следното:
Вместо текста „Членове на Управителния съвет може да са само лица, членуващи в
колективен член на Сдружението.“ да е текста: „Членове на Управителния съвет може да са
само лица, членуващи в член на Сдружението.“
Гласуване:
За – 10

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 14: Приема се текста по чл. 24, ал. 2 да гласи: „Членове на Управителния съвет
може да са само лица, членуващи в член на Сдружението.“
По член 25 алинея 2
Предлага се следното:
В текста: „заседанията му са редовни, ако присъстват 50% + 1 от членовете му. Присъстващо
е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването
на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение.
Гласуването на този член се удостоверява в протокола от заседанието.“ 50% + 1 да се
замени с „повече от половината“, с което текста да стане: „заседанията му са редовни, ако
присъстват повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има
двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му
и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този
член се удостоверява в протокола от заседанието.“
Гласуване:
За – 10

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 15: Приема се чл. 25 ал. 2 да гласи: „заседанията му са редовни, ако присъстват
повече от половината от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна
телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и
позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този
член се удостоверява в протокола от заседанието.“

По член 35
Предлага се вместо текста:
„Чл. 35. Българска федерация по спелеология има:
 Емблема и значка – кръгла, в средата прилеп с надпис БФСп;
 Знаме;
 Печатни издания;
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Почетни звания и знаци;
Печат с описанието му;
Правата по символите принадлежат на Българската федерация по спелеология.“

Да се добави следния текст:
„Чл. 35. (1) Българска федерация по спелеология има печат, лого, значки, почетни знаци,
грамоти, награди, отличия и други символи, които се утвърждават от управителния съвет.
(2) Правата по символите принадлежат на Българската федерация по спелеология.“
Гласуване:
За – 10

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 16: Приема се чл. 35 да гласи:
„Чл. 35. (1) Българска федерация по спелеология има печат, лого, значки, почетни знаци,
грамоти, награди, отличия и други символи, които се утвърждават от управителния съвет.
(2) Правата по символите принадлежат на Българската федерация по спелеология.“
За член 36
Предлага се вместо текста:
„Чл. 36. Заключителни разпоредби
 По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение на прилагането
на този Устав, компетентно е Общото събрание на Федерацията, а между заседанията
му - Управителният съвет.
 Този Устав е приет с решение на Учредителното събрание на Сдружението от
22.04.1993 г. и вписан в СГС по решение от 15.02.1994 г. по Ф.Д. 27398 / 93 г. в парт. N
1177, том. XVIII, рег. стр. 128.
 Уставът е допълнен и изменен с решения на Общото Събрание на сдружението,
проведени на 29.09.2001 г., на 24.03.2007 г., 09.05.2009 г., 05.11.2011 г., 04.04.2015 г. и е
съобразен с изискванията на българското законодателство.
 Ал. 2, 3 и 4 на чл. 24 влизат в сила от момента на първото избиране на Управителен
съвет след приемането им на 09.05.2009 г. в настоящия Устав.“
Да се сложи следния текст:
„Чл. 36. Заключителни разпоредби
1. Въпросите за дейността на БФСп, които не са уредени в този Устав се определят във
вътрешни правилници. За всички останали неуредени в настоящия Устав въпроси се
прилага действащото законодателство на Република България.
2. По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение на прилагането
на този Устав, компетентно е общото събрание на БФСп, а между заседанията му –
управителния съвет.
3. Настоящите членове на БФСп да предприемат действия за съобразяване на Уставите
си или учредителните си актове с настоящия Устав в срок до 18 януари 2020 г.
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4. Този Устав е приет от върховния колективен орган – общото събрание на Българска
федерация по спелеология на 14.12.2019 г. и влиза в сила от датата на приемането
му.
5. Този Устав заменя изцяло Устава на Сдружението, който е бил приет с решение на
учредителното събрание на Сдружението от 22.04.1993 г. и вписан в СГС по решение
от 15.02.1994 г. по Ф. Д. 27398 / 93 г. в парт. N 1177, том. XVIII, рег. стр. 128.,
допълван и изменян с решения на общото събрание на Сдружението, проведени на
29.09.2001 г., на 24.03.2007 г., 09.05.2009 г., 05.11.2011 г., 04.04.2015 г.“
Гласуване:
За – 10

Против – 0

Въздържали се – 0

Решение 17: Приема се чл. 36 да гласи:
„Чл. 36. Заключителни разпоредби
1. Въпросите за дейността на БФСп, които не са уредени в този Устав се определят във
вътрешни правилници. За всички останали неуредени в настоящия Устав въпроси се
прилага действащото законодателство на Република България.
2. По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение на прилагането
на този Устав, компетентно е общото събрание на БФСп, а между заседанията му –
управителния съвет.
3. Настоящите членове на БФСп да предприемат действия за съобразяване на Уставите
си или учредителните си актове с настоящия Устав в срок до 18 януари 2020 г.
4. Този Устав е приет от върховния колективен орган – общото събрание на Българска
федерация по спелеология на 14.12.2019 г. и влиза в сила от датата на приемането
му.
5. Този Устав заменя изцяло Устава на Сдружението, който е бил приет с решение на
учредителното събрание на Сдружението от 22.04.1993 г. и вписан в СГС по решение
от 15.02.1994 г. по Ф. Д. 27398 / 93 г. в парт. N 1177, том. XVIII, рег. стр. 128.,
допълван и изменян с решения на общото събрание на Сдружението, проведени на
29.09.2001 г., на 24.03.2007 г., 09.05.2009 г., 05.11.2011 г., 04.04.2015 г.“
Явор Шопов: Предлагам проекта за нов Устав да бъде гласуван в неговата цялост.
Моля да се гласува.
Гласуване:
За – 9

Против – 0

Въздържали се – 1

Решение 18: Приема се проекта на нов Устав на БФСп. (Приложение 1).
Явор Шопов: С това приключихме приемането на Устава – честито.
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По точка 2: Разни
Енчо Енчев – трябва в най-кратък срок да се направят и приемат правилниците, за да
влезнат заедно с документите за лицензиране.
Снежана Сапункова – Управителния съвет да изпраща поканата с дневния ред за
заседанията на УС до имейлите на всички клубове, членове на БФСп.
Гласуване:
За – 9

Против – 0

Въздържали се – 1

Решение 19: Приема се Управителния съвет на БФСп да изпраща поканата с дневния ред
за заседанията на УС до имейлите на всички клубове, членове на БФСп.
Заседнието на ОС е закрито в 17:10 часа.

Протоколчик:
/Петър Делчев/

Председател на БФСп:
/Явор Шопов/
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Приложение 1

УСТАВ
на Българска федерация по спелеология
Глава първа
СТАТУТ, ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК
Чл. 1. (1) Образуваното сдружение с нестопанска цел е с наименование „Българска федерация по
спелеология“ (БФСп) и се изписва на български език. Посочва се във всички печатни, рекламни и
други материали.
Наименованието на Сдружението може да се изписва на английски език по следният начин
“Bulgarian Federation of Speleology”.
Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейността си в обществена
полза, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за
физическото възпитание и спорта и този Устав.
(2) БФСп е спортна федерация по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта.
Чл. 2. Сдружението е със седалище в гр. София, бул. „В. Левски” № 75, ОБНС „Средец” и се учредява
за неопределен срок.
Чл. 3. Сдружението е доброволна, извънпартийна и независима организация, която ще се ръководи
от законите на страната, от този Устав, от принципите на хуманизма и демокрацията, от морала и
етиката на членовете си и е продължител и приемник на традициите и идеите на Българското
пещерно дружество, създадено през 1929 г., на Комитета за пещерен туризъм, РКПДПТ и БФПД при
БТС.

Глава втора
ЦЕЛ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Цели
Чл. 4. Сдружението има за цел да развива, насърчава, подпомага и популяризира дейности,
свързани със спелеологията във всичките ѝ аспекти и във всяка една област на нейното проявление
и приложение, включително изследване, картографиране, документиране, опазване и рационално
използване на пещерите, пропастите и карстовите райони, обучение на кадри по спелеология и
развиване на спортните и техническите умения и постижения на спелеолозите, както и подпомагане
спасяването в пещери и пропасти.

Средства за постигане на целите
Чл. 5. За постигане на своите цели, Сдружението използва специфични средства за откриване,
проучване, документиране, изследване и опазване на естествените и антропогенни пещери,
пропасти и карстови райони и обогатяване на Главната картотека на българските пещери,
страница 13 | 21

координира действията и осъществява сътрудничество между членовете и обществото, използва
научно-техническите открития и постижения, организира и провежда учебно-тренировъчни,
спортно-състезателни,
културни,
научно-изследователски,
образователни
мероприятия,
конференции и семинари, както и други събития, свързани със спелеологията, членува в
международни организации, изготвя вътрешни правилници и други вътрешни нормативни актове,
изготвя проекти и участва в програми за финансиране на дейностите си, създава, акумулира и
разпределя собствени и привлечени фондове за постигане на целите си с помощта на дарители,
спонсори и др., изгражда и стопанисва спортни обекти и съоръжения за нуждите на спелеологията.

Предмет на дейност
Чл. 6. (1) Сдружението извършва общественополезна дейност с предмет:
1. Организиране и администриране на спелеологията като любителски спорт за
свободното време на хората, подобряващ физическата активност, здравето и
физическото възпитание на практикуващите го;
2. Извършване на дейности, свързани с откриването, изследването, проучването,
документирането, опазването и рационалното използване на естествените и
антропогенни пещери, пропасти и карстови райони в страната и чужбина;
3. Извършване на дейности, свързани с подпомагане в издирването и спасяването на
хора в пещери и пропасти, попаднали в екстремални ситуации при практикуването
на спелеология и пещерно дело;
4. Извършване на дейности, свързани с изготвяне на програми и организиране на
обучения за квалификация и преквалификация на своите членове и техните кадри,
включително и на трети лица, практикуващи спелеология и пещерно дело на
професионален или любителски принцип. Разработване и участие в разработването
на стратегии и програми за обучения, развитие и популяризиране на дейностите си;
5. Осъществяване на издателска, информационна, рекламна и консултантска дейност в
сферата на спелеологията и пещерното дело;
6. Организиране и провеждане на национални и международни спортни, културни,
научно-изследователски, образователни, информационни и медийни прояви и
събития в областта на спелеологията, опазването, устойчивото развитие и
рационалното използване на природните и културните ресурси в страната и
чужбина;
7. Изграждане на партньорства и сътрудничества със сходни структури, физически,
юридически лица, неформални организации, институции от страната и чужбина, за
постигане на своите цели;
8. Изграждане и стопанисване на обекти, движимо и недвижимо имущество за
осъществяване на целите си;
9. Изготвяне на проекти, създаване, акумулиране и разпределяне на собствени и
привлечени фондове с помощта на дарители, спонсори и др.;
10. Извършване на всякакви други дейности, свързани със спелеологията.
(2) При изпълнение на предмета на дейност и за постигане на своите цели, БФСп може да си
сътрудничи със сходни структури, физически, юридически лица, неформални организации,
институции от страната и чужбина.
Чл. 7. (1) Сдружението може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с
предмета на основната си дейност, като приходите от нея се използват само и единствено за
постигане на посочените в този Устав цели.
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(2) Предмет на допълнителната стопанска дейност са: обучения, организиране на
мероприятия, рекламна и издателска дейност, изграждане и администриране на спортни
съоръжения, извършване на спортни, спасителски, научни и други услуги и стопански дейности,
свързани със спелеологията.
(3) Сдружението не разпределя печалба.

Глава трета
ИМУЩЕСТВО
Чл. 8. (1) Имуществото на Сдружението се образува чрез приходи от:
А) членски внос;
Б) целеви вноски;
В) дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
Г) реклама, лицензи и други дейности, незабранени от законите.
(2) Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 9. Имуществото на Сдружението се състои от:
 движими и недвижими вещи, вещни права, пари, вземания, ценни книги;
 дялово участие в местни и задгранични дружества;
 право на собственост върху произведения на изкуството и културата и други.
Чл. 10. Разпореждане с имуществото се извършва от Управителния съвет по решение на Общото
събрание за осъществяване предмета на дейност и за постигане целите на Сдружението в
съответствие със ЗЮЛНЦ.
Чл. 11. Разходите, свързани с дейността и управлението на Сдружението се покриват от неговите
приходи.
Чл. 12. Част от приходите могат да се отнасят в основен фонд на Сдружението.
Чл. 13. Финансовата година е календарната година.

Глава четвърта
ЧЛЕНСТВО – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 14. Членуването в Сдружението е доброволно.
Чл. 15. Членовете на Сдружението запазват юридическата си и икономическа самостоятелност.
Чл. 16. (1) В Сдружението могат да членуват само юридически лица с нестопанска цел – спортни
клубове, които развиват сходна на БФСп дейност, запознати са с Устава и правилниците на БФСп и ги
приемат.
(2) Сдружението може да дава отличие „Почетен член” на физически лица, имащи
съществени заслуги за развитието на спелеологията на национално и международно ниво.
(3) Отличието „Почетен член” не дава право на глас, нито представителство в органите на
сдружението, но дава право на изразяване на съвещателен глас.
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Чл. 17. (1) Кандидатът, чрез своя законен или упълномощен представител, подава писмено
заявление до управителния съвет за придобиване на членство по образец на БФСп, съдържащо
изявление, че членовете му са запознати с Устава и правилниците на Сдружението и ги приемат.
Към заявлението се прилагат документи, съобразно законовите изисквания.
(2) Решението за одобряване за приемане на нови членове се взема от Управителния съвет с
явно гласуване и мнозинство от присъстващите, на първото му заседание след подаване
на заявлението или предложението.
(3) Управителният съвет има право да откаже приемането на нов клуб, ако същият не
отговаря на правилата и изискванията на този Устав, приетите правилници и наредби,
българското законодателство, както и ако негови действащи членове уронват авторитета
и доброто име на БФСп.
(4) Приетите от Управителния съвет членове се утвърждават от следващото Общото събрание
на Федерацията.
(5) Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
Чл. 18. Всеки член на Сдружението има право:
1. чрез свои членове да участва в колективния върховен орган и колективния управителен
орган на Сдружението; а чрез свой представител да гласува и да избира на Общото
събрание.
2. да получава информация за дейността на Сдружението, както и специфични данни,
съдържащи се в Главната картотека на българските пещери по ред, утвърден от
Управителния съвет на Сдружението;
3. да изисква разглеждане и съдействие от органите на Сдружението на въпроси, свързани
с дейността му;
4. да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението;
5. да се ползва от резултатите на цялостната дейност на Сдружението;
6. да се ползва от екипировката и съоръженията на Сдружението, съобразно вътрешните
правила.
Чл. 19. (1) Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да спазва Устава и Правилника на Сдружението, както и решенията на неговите
органи на управление;
2. да прави имуществени вноски, когато това е решено от ОС;
3. да плаща членски внос в определения срок и в приетия размер.
(2) Всеки член отговаря за задълженията на Сдружението до размера на имуществените
вноски, които е следвало да направи по решение на ОС.
(3) Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението.
(4) Членските права са не прехвърлими.
Чл. 20. (1) Членуването в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено известие до Управителния съвет;
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2. При прекратяване на юридическото лице на някое от основанията, предвидени в
регистрацията им;
3. Чрез изключване за нарушения на задълженията и при неизпълнение на решенията на
УС и ОС;
4. Чрез изключване за системно неучастие в организационната и експедиционна дейност
на БФСп за повече от две поредни години;
5. Чрез изключване за извършване на действия, които уронват престижа и доброто име
на Федерацията или които противоречат на заложените цели;
6. При неплащане на членския внос до определената от Управителния съвет дата.
(2) При вземане на решението предложения за изключване член не гласува.
(3) Решението за изключване по ал. 1 се взима от УС, освен в други случаи, предвидени в
настоящият Устав или ЗЮЛНЦ. Решението се взима с мнозинство от присъстващите, при
явно гласуване. Това решение може да се обжалва пред ОС на БФСп. Решението на УС се
одобрява на следващото Общото събрание с мнозинство от присъстващите.
(4) Платеният членски внос от напуснал или отпаднал член не се връща.

Глава пета
УПРАВЛЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл. 21. Управлението на Сдружението се осъществява от:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
Чл. 22. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението, в който участват всички членове
чрез редовно избрани представители (делегати).
(2) Всеки член на Сдружението има право на един глас при вземане на решенията. Един
делегат може да представлява само един член на Сдружението.
(3) Общото събрание се свиква най-малко веднъж на 1 (една) година от УС или по искане на
1/3 (една трета) от членовете на Сдружението.
(4) Свикването на ОС се извършва чрез покана, която съдържа дневен ред, дата, час и място
за провеждането на общото събрание и по чия инициатива се свиква то.
(5) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението
на Федерацията и се публикува на уеб страницата на Федерацията (ако има такава), наймалко две седмици преди насрочения ден.
(6) Общото събрание може да се свика и без спазване на посочената процедура, ако всички
членове на Федерацията бъдат уведомени лично с писмена покана до всеки член, наймалко един месец преди деня на събранието. За членовете, които сa предоставили на
Федерацията електронния си адрес, писмената форма се счита спазена с изпращане на
електронно съобщение най-малко един месец преди деня на събранието.
(7) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
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(8) Ако в определения час не са се явили необходимия брой делегати, събранието се отлага
с един час, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и
членове да се явят.
(9) Решения за изменяне и допълване на Устава, преобразуване, прекратяване и/или
сливане на Федерацията с друго юридическо лице се взимат с мнозинство 2/3 от
присъстващите. Всички останали решения на ОС се взимат с мнозинство от присъстващите.
(10) На заседанията на Общото събрание се води протокол, съгласно изискванията на
закона. Протоколът отразява всички решения на Общото събрание.
Чл. 23. Правомощия на Общото събрание:
 Утвърждава Устава и бюджета и при нужда прави промени в тях.
 Определя броя на членовете на Управителния съвет.
 Избира за срок от 5 години Управителния съвет, отзовава отделни техни членове, когато
не изпълняват задълженията си в съответствие с този Устав и законите на страната и
избира нови на тяхно място.
 Избира за срок от 5 години Председател на БФСп; отзовава го предсрочно, ако не
изпълнява своите задължения или е в трайна невъзможност да ги изпълнява в
съответствие с този Устав и със законите на страната. Председателят на БФСп е по право
председател на Управителния ѝ съвет.
 Приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението; Решава
въпросите изключване на членовете и жалбите срещу решенията на УС. Взема решение
за членуването на Сдружението в други организации, решава въпросите, свързани с
прекратяването и сливането на Сдружението.
 По въпроси, необявени в дневния ред ОС не може да взема решения.
 Решенията на ОС, взети в нарушение на закона и този устав са нищожни.
Чл. 24. (1) Управителният съвет се състои най-малко от пет члена, в това число и Председателя,
които се избират от ОС за срок от 5 години.
(2) Членове на Управителния съвет може да са само лица, членуващи в член на
Сдружението.
(3) В състава на Управителния съвет не може да има по повече от един представител на кой
да е от отделните колективни членове на Сдружението.
(4) Когато поради настъпили обстоятелства, някой от членовете на Управителния съвет
престане да отговаря на условията по ал. 2 и ал. 3, Общото събрание избира на негово
място друго лице за времето до края на мандата му.
Чл. 25. Управителният съвет:
1. заседава най-малко един път на два месеца и се свиква от неговия председател, както и
по искане на 1/3 от членовете му, а при отказ, след едноседмичен срок, то може да се
свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет.
2. заседанията му са редовни, ако присъстват повече от половината от членовете му.
Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в
обсъждането и вземането на решение. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от заседанието.
3. взема решенията с обикновено мнозинство освен в случаите, за които Законът
предвижда друго.
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4. всеки член на УС включително и неговия Председател, има право на 1 глас.
5. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от
всички членове на управителния съвет.
Чл. 26. Правомощия на Управителния съвет:
1. Представлява Сдружението, организира и следи изпълнението на решенията на Общото
събрание на федерацията и се отчита пред него.
2. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително
и тази в обществена полза и носи отговорност за това.
3. Изготвя и приема правилници за дейността, планове и програми за постигане на целите
на Сдружението;
4. Изготвя Бюджета;
5. Изготвя Правилник, в който определя и размера на членския внос; приема други
вътрешни актове, свързани с дейността в рамките на своята компетентност.
6. Разглежда молбите за приемане и напускане на членовете всички и решава поставени
въпроси
7. Взема решения относно придобиването, управлението и разпореждането с
имуществото на Сдружението;
8. Образува целеви парични фондове;
9. Учредява награди и символи на Сдружението и удостоява с тях.
10. Сключва договори и поема ангажименти в рамките на решенията на ОС.
11. Може да създава комисии като свои помощни органи, които не са юридически лица и
осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник, приет от
Управителния съвет; определя наименованията, броя и състава на комисиите
12. Поддържа контакти с държавни, обществени, творчески, научни, кооперативни органи и
организации и с частни лица.
13. Общото събрание може да предостави и други правомощия на УС.
14. Определя необходимостта от лица на трудови правоотношения, изготвя техните
трудови характеристики, определя тяхното възнаграждение от одобрен от ОС бюджет.
Чл. 27. (1) Председателят на БФСп се избира от ОС за срок от 5 години и е по право член на УС.
(2) Правомощия на Председателя:
1. Представлява БФСп пред държавни, административни, съдебни, областни, общински и
местни органи на управление, юридически и физически лица в страната и чужбина.
2. Организира и ръководи УС и прякото изпълнение на целите и задачите.
3. Взема решения по всички текущи въпроси, които не са в изключителната
компетентността на ОС и УС.
4. Свиква и ръководи заседанията на УС
5. Сключва договорите с работещите в БФСп.
6. При нужда може да упълномощава други лица- членове на УС за извършване на
определени действия.

Глава шеста
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 28. Сдружението се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е учредено;
2. с решение на Върховния си орган;
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3. с решение на Съда по регистрацията му, когато:
• не е учредено по законния ред;
• извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред и добрите нрави;
• е обявено в несъстоятелност.
Чл. 29. (1) Решението на Съда по чл. 28, т.1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересова или на
прокурора.
(2) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и
неговите последици.
(3) В случаите по чл. 28 прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.

Глава седма
КНИГИ
Чл. 30. Сдружението води книги за протоколите от заседанията на УС и ОС.
Чл. 31. УС изготвя доклад, веднъж годишно, който се приема от ОС и който трябва да съдържа
данни относно:
 съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите
на Сдружението и постигнатите резултати;
 размера на безвъзмездно получените средства или имущество и приходите от другите
дейности за набиране на средства;
 данни за финансовия резултат.

Глава осма
ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 32. Ликвидацията на Сдружението се осъществява при условията на закона след решение на ОС,
като останалото имущество, след удовлетворяване на кредиторите се предоставя съобразно закона
на друго юридическо лице с подобна или близка дейност или на общината.

Глава девета
КОНТРОЛ
Чл. 33. Сдружението е длъжно всяка година до 31 май да представя информация за дейността си
пред Централния регистър.
Чл. 34. Министърът на правосъдието осъществява текущ контрол чрез правото си да изисква текуща
информация за обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Глава десета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 35. (1) Българска федерация по спелеология има печат, лого, значки, почетни знаци, грамоти,
награди, отличия и други символи, които се утвърждават от управителния съвет.
(2) Правата по символите принадлежат на Българската федерация по спелеология.
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Чл. 36. Заключителни разпоредби.
6. Въпросите за дейността на БФСп, които не са уредени в този Устав се определят във
вътрешни правилници. За всички останали неуредени в настоящия Устав въпроси се
прилага действащото законодателство на Република България.
7. По спорни въпроси между членовете на Сдружението по отношение на прилагането на
този Устав, компетентно е Общото събрание на БФСп, а между заседанията му –
Управителния съвет.
8. Настоящите членове на БФСп да предприемат действия за съобразяване на Уставите си
или учредителните си актове с настоящия Устав в срок до 18 януари 2020 г.
9. Този Устав е приет от върховния колективен орган – Общото събрание на Българска
федерация по спелеология на 14.12.2019 г. и влиза в сила от датата на приемането му.
10. Този Устав заменя изцяло Устава на Сдружението, който е бил приет с решение на
учредителното събрание на Сдружението от 22.04.1993 г. и вписан в СГС по решение от
15.02.1994 г. по Ф. Д. 27398 / 93 г. в парт. N 1177, том. XVIII, рег. стр. 128., допълван и
изменян с решения на Общото събрание на Сдружението, проведени на 29.09.2001 г., на
24.03.2007 г., 09.05.2009 г., 05.11.2011 г., 04.04.2015 г.
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