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ПРОТОКОЛ № 2 
от заседание на УС на БФСп, проведено на 12.02.2019 г. в град София,  

ул. Кирил и Методий № 42 
 

 
Начало на заседанието: 19:30 ч. 
 
Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Явор Шопов, Ангел Иванов (по 
Viber), Енчо Енчев, Георги Младенов (протоколчик), Лъчезар Младенов, Цветан 
Остромски. 
Гости: Петър Стефанов, Весела Бубова. 

Дневен ред: 

1.   Обсъждане на предложение на Експерименталната лаборатория по карстология в 
НИГГГ-БАН за включване в честването по случай 90г. Организирано пещерно движение в 
България. 
2.   Информация за дейността на членовете на УС след  последното заседание. 
3.   Обсъждане на предстоящите прояви, включени в ДСК и МСК, одобрени за 
финансиране по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019г. и вземане на 
решение за разпределение на средствата за тях. 
4.   Обсъждане на разписани указания за отчитане на проявите, финансирани по 
„Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019г. 
5.   Избор на ръководители за предстоящите прояви, включени в ДСК и МСК на БФСп за 
2019г. 
6.  Утвърждаване на предложенията за награждаване в чест на 90 години пещерно 
движение в България и изработка на наградите. 
7.    Разпределение на задачи за предстоящите дейности по организиране и провеждане 
на честването по случай 90 години пещерно движение в България. 
8.    Обсъждане на идейно проектно предложение на Енчо Енчев и вземане на решение за 
кандидатстване по схема за финансиране на малки инициативи към Фонд Активни 
граждани. 
9.     Обсъждане на проектно предложение „Отвъд ограниченията“, пуснато по Първия 
конкурс за стратегически проекти към Фонд Активни граждани и вземане на решения, 
свързани с него. 
10.  Обсъждане на втория циркуляр и други организационни въпроси, свързани с 13-тия 
ЕвроСпелео форум. 
11. Обсъждане на дати за ОС на БФСп. Разпределение на задачите по изготвяне на 
необходимите документи за него. 
12.  Разни. 
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По т. 1 от дневния ред: няма решения 

П.Стефанов, излага идеята и основните насоки за привличане на млади хора към 
карстологията и опазването на карста. 

По т. 2 от дневния ред: няма решения 

    Я. Шопов – докладва за съвместната среща с Пещерното дружество и БТС, на която са 
обсъждани съвместни дейности по случай честването на 90г. Организирано пещерно 
движение в България. 
 
По т. 3 от дневния ред: Обсъждане на предстоящи прояви, включени в ДСК и МСК от 
календарния план на БФСп и разпределение на средствата за тях. 

Е. Енчев – изнася текуща информация за проявите включени в ДСК и МСК, 
финансирани от ММС. Поради редица причини, от финансиране отпадат следните 
прояви: 

 Експедиция „Бузлуджа“, на ПК Казанлък 

 Експедиция „Никополис ад Нестум 2019“, на ПК „Прилеп“, Г.Делчев 

 Финансиране на участници в Евроспелео форума, БФСп 
Я. Шопов  – предлага за одобрение, финансирането на проявите, съгласно имейл на Е. 
Енчев до УС от дата 09.02.2019г. 

 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 1: УС приема разпределението на средствата, съгласно предложението на 
Е.Енчев. 

 
По т. 4 от дневния ред:  Предложение за гласуване на разписаните указания за отчитане 
на проявите в ДСК и МСК, да бъдат изпратени до всички клубове, членове на БФСп и да 
бъдат спазвани стриктно. 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 2: УС приема разписаните указания за отчитане на проявите към ДСК и 
МСК. 
 
По т. 5 от дневния ред: Избор на ръководители за предстоящите експедиции включени 
в ДСК и МСК на БФСп за 2019г. 

Експедиция „Израел 2019“, ръководител: Антония Влайкова 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 3: УС определя Антония Влайкова за ръководител на експедицията. 

„Лагер-сбор“ Пещерно спасяване, ръководител: Никола Дончев 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 4: УС определя Никола Дончев за ръководител на проявата. 
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Състезание в пещера „Орлова чука” 2019, ръководител: Тихомир Енчев 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 5: УС определя Тихомир Енчев за ръководител на проявата. 
 
Експедиция „Орлова чука” 2019, ръководител: Сашо Попов 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 6: УС определя Сашо Попов за ръководител на проявата. 
 
Състезание по пещерно приложни дисциплини „Темна дупка“, Лакатник – 2019 г., 
ръководител: Мария Панкратова 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 7: УС определя Мария Панкратова за ръководител на проявата. 
 
Състезание по TEB и картиране в пещерите „Бачо Киро”, „Андъка“ и „Поличките“ 2019г., 
ръководител: Георги Младенов 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 8: УС определя Георги Младенов за ръководител на проявата. 
 
Експедиция „Родопи 2019“, ръководител: Боян Георгиев 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 9: УС определя Боян Георгиев за ръководител на проявата. 
 
По т. 6 от дневния ред:  Няма решения 

След дискусия, Я.Шопов предлага списъка с предложения за награждаване да се 
редуцира до около 25 души и да се подложи на допълнителна дискусия в групата по 
организиране на честването на 90 г организирано пещерно движение в България. 

 
По т. 7 от дневния ред: Няма решения 

Задачи: 

Я. Шопов се ангажира да изготви представяне на постиженията на организираното 
пещерно движение с презентация по случай на 90г организирано пещерно движение в 
България. 

Г.Младенов, да изпрати покани по пощата на официалните гости  
Кетъринг – да се обсъди в групата по организиране на честването на 90г организирано 

пещерно движение в България. 
 
По т. 8 от дневния ред: Е.Енчев предлага проектно предложение за кандидатстване по 
схема за финансиране на малки инициативи към Фонд активни граждани. 
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Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 10: УС приема предложението на Е.Енчев. 
 
По т. 9 от дневния ред: Няма решения 

Дискусия на проектно предложение „Отвъд ограниченията“, В.Бубова 
 
По т. 10 от дневния ред: няма решения 

 2-ри циркуляр да се изготви изцяло до 15-ти. Отговрник: А.Влайкова  
 Партньорство и съ-участие на БТС – Ал.Стоев 

 Партньорство и съучастие на БЧК – безвъзмездно предоставяне на зали за 
презентации на ЕвроСпелео форума. 

 
По т. 11 от дневния ред: След дискусия, Я.Шопов предлага датата за ОС на БФСп да бъде 
11.05.19г. 

 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 11: УС приема предложената дата за ОС да бъде 11.05.19г. 
 
По т. 11 от дневния ред:  Задачи 

11.1. Е.Енчев – изготвяне на проекто бюджет и финансов отчет на БФСп 

11.2. Ц.Остромски – изготвяне на общ отчет на УС на БФСп 

11.3. Всеки член на УС на БФСп да изготви индивидуален отчет за дейността си през 
иминалия период. 
 
По т. 12 от дневния ред: Я.Шопов предлага за представител на БФСп в коалиция „За да 
остане природа в България“, А.Влайкова 
 
Гласуване: ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 
Решение № 12: УС приема предложената кандидатура на А.Влайкова за представител 
в коалиция „За да остане природа в България“. 
 
Следващо заседание на УС: 02.04.2019г, от 19:30ч 
 
 
 
Край на заседанието: 22:00 ч. 
 
 
 
Протоколчик: Героги Младенов    Председател: Явор Шопов 


