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Протокол № 1/08.01.2019 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в 

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

 
Присъстващи членове на УС:  
 
1. Явор Шопов 
2. Енчо Енчев 
3. Ангел Иванов 
4. Цветан Остромски 
5. Лъчезар Младенов 
6. Георги Младенов (връзка по skype) 
 
Гости: Антония Влайкова, Анри Хаздай, Станимира Делева 
 
Дневен ред: 
 

1. Информация за минали активности след миналото заседание на УС. 

2. Избор на екип експерти за организация и управление на Проекта по ОПДУ. 

3. Разпределение на задачи за предстоящите дейности по организиране и провеждане на 
честването по случай 90 години организирана спелеология в България. 

4. Определяне на срок за заплащане на членския внос към БФСп за 2019 г. от членовете на 
организацията. 

5.  Обсъждане на идея за кандидатстване за финансиране по програма на ММС "ПРОГРАМА ЗА 
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОМАКИНСТВА НА 
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" 

6. Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС. 

7. Разни 
 
Начало – 19:30 часа  
 
По т. 1: Я. Шопов информира, че Петър Стефанов от Националния институт по геофизика, геодезия 
и география към БАН ще организира в България международна конференция за карста. Ще бъде 
пусната допълнителна информация към клубовете когато получим от организаторите. 
 
Е. Енчев: Имахме среща по предложение на Камен Бонев за съвместно организиране на честване, 
послучай 90 години организирана спелеология в България. Към момента организации, които се 
включват в организацията на инициативата са: БФСп, БПД, пещерен клуб „Хелектит“ и БТС. 
Разпределиха се конкретни задачи и се започна работа по организация на самото честване.  
 
Като първа стъпка е организиран фотоконкурс под мотото „90 години организирана спелеология в 
България“. Избраната снимка ще послужи за основа за създаване на плакат за събитието. Повече 
информация за фотоконкурса има публикувана на уебсайта на БФСп. 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org
https://speleo-bg.org/fotokonkurs-90-godini-organizirana-speleologia-v-balgaria/
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Самото честване ще се състои на 18 март от 18:30 часа в аулата на Софийски университет. Ще има 
официална част, а след нея коктейл. Допълнително информация ще бъде изпратена към всички 
пещерняци и публикувана в интернет.  
 
В края на годината е предаден годишния описателен отчет към ММС по „Програма за развитие на 
спорта за всички за 2018 г.“ 
 
По т. 2: Българска федерация по спелеология има одобрен проект и вече сключен договор по 
Оперативна програма „Добро управление”.  
 
Процедурата, по която се кандидатства е BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ чрез подбор на проекти „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансирана чрез 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 
Наименованието на проекта е „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“. 
 
Дейности по проекта:  

1. Анализи, проучвания, оценки, свързани с подобряване на гражданското участие – Status Quo 
анализ на прилаганите практики и дейността на отговорните институции в България в сектор 
спелеология. 

2. Съвместни дейности между НПО, като посредници на гражданите и бизнеса, и 
администрациите за реализация на публични политики и законодателство в областта на 
спелеологията. 

3. Създаване на механизъм за обществен мониторинг, публичност и обмен на информация. 

4. Повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие, 
подготовка и разпространение на Наръчник на спелеолога и провеждане на конференции, със 
заинтересованите страни. 
 
Състоя се среща за представяне на проекта в неделя (6 януари 2019 г.). Предложен бе експертен 
екип по отделните дейности. Предложените експерти трябва да се гласуват от УС на БФСп.  
 
Предложения: 

По дейност 1. Предложен е Свилен Делчев. За втората позиция има две кандидатури – на Вера 
Стаевска и Гергана Дойчинова. УС трябва да избере една от тях.  

По дейност 2: Николай Симов и Станимира Делева 

По Дейност 3: Няма експерти – дейността се изпълнява от външен изпълнител.  

По дейност 4: Красимир Колевски и Владимир Георгиев.  
 
Обсъждат се двете кандидатури за втори експерт по дейност 1: дали са запознати с работата на 
БФСп и дали имат специфичния опит, необходим за изпълнение на дейността. В. Стаевска е по-
опитна и компетентна в областта на спелеологията, работила е в НПО сектора и има контакти с 
други организации, което е важно за проекта. Има и организационен опит. Г. Дойчинова тепърва 
кара курс за пещерняк.  
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Гласуване:  
За Вера Стаевска: 5 
За Гергана Дойчинова: 1 
Въздържали се: 0 
  
Решение 1: Управителният съвет на Българска федерация по спелеология избира Вера Стаевска за 
експерт по дейност 1 по проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“ по 
процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма „Добро управление“: 
 
Преминава се към гласуване и одобрение на останалите членове на екипа. След като са обсъдени 
се гласува заедно за всички предложени, а именно:  
 
По дейност 1 – Свилен Делчев и Вера Стаевска 
По дейност 2 – Николай Симов и Станимира Делева 
По дейност 4 – Красимир Колевски и Владимир Георгиев 
 
Гласуване:  
За: 6 
Против: 0  
Въздържали се: 0 
 
Предложението се приема. 
 
Решение 2: Управителният съвет на Българска федерация по спелеология определя следния екип 
за организация и управление на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“ по 
процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма „Добро управление“: 
  
По дейност 1 – Свилен Делчев и Вера Стаевска 
По дейност 2 – Николай Симов и Станимира Делева 
По дейност 4 – Красимир Колевски и Владимир Георгиев 
 
По т. 3: Разпределят се задачи във връзка с честването на 18 март на 90 години спелеология в 
страната.  
 
Явор Шопов разяснява регламента по организирания фотоконкурс и състава на журито. Срокът за 
получаване на фотографии е 20 януари. Непосредствено след това журито ще се събере и ще 
подбере най-добрата снимка, която да стане основа на юбилейния плакат. 
 
Търсят се дизайнери за изготвяне на юбилеен плакат. За основа на плаката ще послужи 
премираната снимка. Трябва да се добавят логата на всички организации: БФСп, БПД, ПК 
„Хелектит“ и БТС, текст: „90 години организирана спелеология в България“. Плаката трябва да се 
отпечата преди честването.  
 
Обсъжда се изготвянето на почетни плакети за заслужили пещерняци.  
Ц. Остромски и Я. Шопов ще подготвят списък със заслужили пещерняци, който ще бъде гласуван 
от УС.  
Трябва да се направи дизайн.  Търсят се дизайнери.  
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Добре е да се изпратят персонализирани покани (в плик) към институции и организации: ММС, 
НПМ и т.н. За целта трябва да се подготви списък и да се изготви текста на поканите.  
 
Във връзка с честването трябва да се пусне и прес инфо към медиите.  
 
А. Иванов: Предложение – да се организират доброволци за техническите задачи по честванията. 
Предлага да се говори със Св. Делчев дали би се ангажирал да се заеме с доброволците и 
разпределението на задачите.  
 
На срещата декември месец, Яни Макулев (ПК „Хелектит“) предложи да съдейства с ПР агенцията, 
с която работи по различни инициативи.  
 

По т. 4.: Енчо предлага срокът за заплащане на членски внос към БФСп за 2019 г. да е 31 март. Ако 
някой клуб има дейност, финансирана от БФСп, трябва да си плати членския внос, преди да 
получи финансирането за проявата.  
 
Гласуване за срок 31 март: 
За: 6 
Против: 0  
Въздържали се: 0.  
Приема се.  
 
Решение 3: Управителният съвет на Българска федерация по спелеология определя 31 март като 
краен срок за заплащане на членски внос към БФСп за 2019 г. 
 
По т. 5: Енчо разяснява възможностите за кандидатстване по проект. Обсъжда се дали да се 
пробваме да пишем проект към ММС. Да се възложи на Енчо да напише предложение.  
 
По т. 6: До следващото заседание:  
 
Трябва да се подготви 2-ро циркулярно писмо за ЕвроСпелео Форума на български и английски 
език. Тони е подготвила драфт на текста, който ще се обсъди и финализира от УС, след което ще се 
разпрати и качи на сайта esf2019.speleo-bg.org.  
 
Ачо работи по онлайн регистрациите. 
 
Следващо заседание на УС на БФСп: 12.02.2019 г. от 19:00 часа в „Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ № 42, София 
 
 
Заседанието се закрива в 21:12 ч. 
 
 
 
Протоколчик:       Председател на БФСп: 

Станимира Делева      Явор Шопов 

https://esf2019.speleo-bg.org/

