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Протокол № 3/02.04.2019 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. Цветан Остромски 
4. Лъчезар Младенов 
5. Георги Младенов  
6. Ангел Иванов (връзка по Skype) 

 
Гости: Антония Влайкова, Свилен Делчев 
 
 
Дневен ред: 
 

1. Избор на ръководители за предстоящите експедиции, включени в ДСК и МСК на БФСп за 

2019 г. 

2. Отчет за събрания членски внос и клубовете, платили в срок. 

3. Предложение за удължаване на срока за плащане на членския внос към БФСп за 2019 г.  

4. Вземане на решения, свързани с предстоящото ОС на БФСп. 

a. Обсъждане, гласуване и приемане на подготвени вече документи. 

b. Избор на място, дата и час за ОС. 

c. Обсъждане и приемане на дневен ред. 

d. Разпределение на задачи по изготвяне на документи. 

e. Изпращане на покана с необходимите документи. 

f. Обсъждане и утвърждаване на актуалния списък с членовете на БФСп, към датата на 

провеждане на заседанието. 

5. Обсъждане на проблеми и вземане на решения, свързани със спечеления проект по 

програма „Добро управление“. Гласуване на промяна на експерт по дейност. 

6. Разни.    

 
Начало – 20:15 часа  
 
Започва се с т. 5 от дневния ред. Установява се връзка по телефона с В. Бубова, ръководител и 
координатор на проекта. Обсъжда се желанието на експерта по дейност 1 – Вера Станевска да 
прекрати договора си. Л. Младенов предлага да се направи среща между Я. Шопов, В. Бубова и В. 
Стаевска във връзка с изчистване на договорните взаимоотношения на експерта по дейност 1.  
 
В. Бубова предлага като експерт по дейност 1 да се включи В. Пауновски на мястото на В. Стаевска. 
Обосновава се, че В. Пауновски активно се е включил в изпълнението на дейността до момента, 
участвал е във всички работни срещи и е наясно с целите и задачите на проекта като цяло и 
дейността в частност. Преминава се към гласуване. 
 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org
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Гласуване:  
За: 4 
Въздържали се: 2 
Против: 0 
  
Решение 1: Управителният съвет на Българска федерация по спелеология избира Веселин 
Пауновски 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 т. 1 от дневния ред – Избор на ръководители за предстоящите експедиции, 
включени в ДСК и МСК на БФСп за 2019 г. 
 
Планирани за провеждане са следните прояви: 

1. Експедиция „Злостен 2019“ от 3 до 6 май с ръководител П. Савов. 

2. Експедиция „Върбица – 2019“ от 17 до 19 май с ръководител Ст. Златев. 

3. Национално състезание за купа „Казанлък 2019" на 18 май с ръководител А. Джурмански. 

4. „Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини“ от 23 до 26 май с 

ръководител С. Сапункова. 

5. Експедиция „Духлата - преоткриване“ от 30 май до 2 юни с ръководител А. Хаздай. 

Преминава се към гласуване за избор на предложените ръководители. 
 
Гласуване:  
За: 6 
Против: 0  
Въздържали се: 0 
 
Решение 2: УС на БФСп избира ръководители на планираните прояви както следва: 

1. П. Савов за експедиция „Злостен 2019“.  

2. Ст. Златев за експедиция „Върбица – 2019“. 

3. А. Джурмански за Национално състезание за купа „Казанлък 2019".  

4. С. Сапункова за „Национално състезание по пещерно-приложни дисциплини“.  

5. А. Хаздай за експедиция „Духлата - преоткриване“. 

 
 
По т. 2 от дневния ред, Е. Енчев дава отчет за клубовете, платили членски внос в определения от УС 
срок и за тези, които все още не са платили. 
 
 
Преминава се към т. 3.  
Повечето клубове са платили в срока определен от УС. Е. Енчев дава предложение за удължаване 
на срока до началото на ОС, за тези клубове, които все още не са успели да си платят членския внос.  
 
Предложението се гласува.   
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Гласуване:  
За: 6 
Против: 0  
Въздържали се: 0 
 
Решение 3: Срокът за плащане на членския внос се удължава до началото на ОС. 
 
 
Преминава се към т. 4 от дневния ред.  
Е. Енчев представя подготвените документи, предварително изпратени до всички членове на УС. 
Първо прави разяснения за проекто-бюджета на БФСп за 2019 г. след което се преминава към 
гласуването му. 
 
Гласуване:  
За: 6 
Против: 0  
Въздържали се: 0 
 
Решение 4: УС на БФСп приема изготвения проекто-бюджет за 2019 г. 
 
 
Е. Енчев представя финансовия отчет на БФСп за 2018 г. след което се преминава към гласуването 
му. 
 
Гласуване:  
За: 6 
Против: 0  
Въздържали се: 0 
 
Решение 5: УС на БФСп приема финансовия отчет на организацията за 2018 г. 
 
 
Е. Енчев предлага за обсъждане проекта за календарен план на БФСп за 2019 г. след което се 
преминава към гласуването му. 
 
Гласуване:  
За: 6 
Против: 0  
Въздържали се: 0 
 
Решение 6: УС на БФСп приема календарния план на организацията за 2019 г. 
 
 
Преминава се към обсъждане и приемане на дневен ред за предстоящото ОС на БФСп.  
Е. Енчев предлага проект за дневен ред: 
 

1. Отчет за дейността на УС на БФСп за 2018 г. – обсъждане, гласуване и приемане. 
2. Финансов отчет на БФСп за 2018 г. – обсъждане, гласуване и приемане. 
3. Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2019 г. 
4. Проекто-бюджет на БФСп за 2019 г. 
5. Приемане на нови членове на БФСп. 
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6. Промени в състава на УС. 
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) 

8. Разни. 
 
Следва обсъждане на предложения дневен ред, след което се преминава към гласуване.  
 
Гласуване:  
За: 6 
Против: 0  
Въздържали се: 0 
 
Решение 7: УС на БФСп приема предложения дневен ред за предстоящото ОС на БФСп, а именно: 

1. Отчет за дейността на УС на БФСп за 2018 г. – обсъждане, гласуване и приемане. 
2. Финансов отчет на БФСп за 2018 г. – обсъждане, гласуване и приемане. 
3. Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2019 г. 
4. Проекто-бюджет на БФСп за 2019 г. 
5. Приемане на нови членове на БФСп. 
6. Промени в състава на УС. 
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) 

8. Разни. 
 
 
Преминава се към обсъждане за избор на място, дата и час за провеждане на ОС. Я. Шопов предлага 
11 май от 10:00 часа в Национален природонаучен музей, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 1. 
 
Гласуване:  
За: 5 
Против: 0  
Въздържали се: 1 
 
Решение 8: ОС на БФСп ще се проведе на 11 май от 10:00 часа в Национален природонаучен музей, 
гр. София, бул. „Цар Освободител” № 1. 
 
 
Преминава се към обсъждане за разпределение на задачи по изготвяне на документи:  

 Покана към клубовете за ОС, мандатно писмо и покана за включване в УС на БФСп – ще 

бъдат подготвени от Л. Младенов; 

 Отчет на УС – ще бъде подготвен от Ц. Остромски. 

 
Обсъжда се актуалния списък с членовете на БФСп, които са 26 към датата на провеждане на 
заседанието на УС (Приложение 1 към протокола), след което се преминава към гласуване по 
утвърждаването му. 
 
Гласуване:  
За: 6 
Против: 0  
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Въздържали се: 0 
 
Решение 9: УС на БФСп утвърждава списък с членове на БФСп (Приложение 1). 
 
 
По т. Разни се обсъждат „Национални квалификации по спелеология“ или така наречените 
национални курсове. Към този момент има протокол на Комисията по обучение, с който са 
определени датите 8-16 юни  
 
След обсъждане УС взе решение, без гласуване, датите за „Национални квалификации по 
спелеология“ да останат предложените от Комисията 8-16 юни.  
 
УС възлага на Комисията по обучение в срок до следващтот заседание на УС на БФСп да излезе с 
предложения и решения по следните въпроси:   

 Определяне на главен ръководител на курсовете;  

 Място за провеждане; 

 Какви курсове ще се провеждат, програма и изисквания за включване; 

 Определяне на инструктори за отделните курсове; 

 Определяне на такса.   

 
Следващо заседание на УС на БФСп: 23.04.2019 г. от 20:00 часа в „Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ № 42, София 
 
 
Заседанието се закрива в 22:45 ч. 
 

 
 
 
Протоколчик:       Председател на БФСп: 

Антония Влайкова      Явор Шопов 
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Приложение 1 
 

Актуален списък с членовете на БФСп към 02.04.2019 г. 
  

Име Град уеб сайт електронна поща 

Студентски пещерен 
клуб „Академик“ 

София www.akademic.org info@akademic.org 

Академик Русе фейсбук страница sc-akademik-rs@abv.bg 

Балкан Адвенчър София фейсбук страница kom@datacom.bg 

Варна Варна фейсбук страница speleo@mail.bg 

Витоша София  vitosha.speleo.sofia@gmail.com 

Искър София www.iskar-speleo.org iskar@iskar-speleo.org 

Казанлък Казанлък фейсбук страница speleo_kzk@abv.bg 

Луцифер Търговище фейсбук страница pk_lucifer@abv.bg 

Мездра Мездра фейсбук страница 

pk.mezdra@dir.bg 
speleoclubmezdra@gmail.com 

Мурсалица Смолян www.hodih.com mursalitsa@abv.bg 

НЕПИАСТ Бургас www.nepiast.org info@nepiast.org 

Орловец-Екстремум Габрово 
www.orlovec-
extremum.org 

orlovec_extremum@abv.bg  

Пещерен клуб и 
спелео училище 
„София“ 

София www.pk-sofia.com mailbox@pk-sofia.com 

Пещерно спасяване България www.caverescue.bg info@caverescue.bg 

Прилеп Гоце Делчев фейсбук страница prilepclub@ gmail.com 

Прилеп – 1962 София фейсбук страница prilep.1962@abv.bg 

Приста Русе 
www.td-prista.org 
фейсбук страница 

speleoclub.prista@gmail.com 

Протей Сливен  ops_apis@abv.bg 

http://www.akademic.org/
mailto:info@akademic.org
https://www.facebook.com/sc.academic.ruse/
mailto:sc-akademik-rs@abv.bg
https://www.facebook.com/Balkan-Adventure-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%8A%D1%80-103150063085760/
mailto:kom@datacom.bg
https://www.facebook.com/SpeleoVarna/
mailto:speleo@mail.bg
mailto:vitosha.speleo.sofia@gmail.com
http://iskar-speleo.org/
mailto:iskar@iskar-speleo.org
https://www.facebook.com/groups/148867772607864/
mailto:speleo_kzk@abv.bg
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80-%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-748153525318520/
mailto:pk_lucifer@abv.bg
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0-122610434428448/
mailto:pk.mezdra@dir.bg
mailto:speleoclubmezdra@gmail.com
http://hodih.com/
mailto:mursalitsa@abv.bg
http://nepiast.org/
mailto:info@nepiast.org
http://orlovec-extremum.org/
http://orlovec-extremum.org/
mailto:orlovec_extremum@abv.bg
http://pk-sofia.com/
mailto:mailbox@pk-sofia.com
http://caverescue.bg/
mailto:info@caverescue.bg
https://www.facebook.com/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF-%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5-%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-622279897924514/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBI_HRjyMxpDZ8YzFZNqE_3ScgGVDbpt8TX13a0Je03GJKoXtu9W_0PYObExSCDrOt_y3Z7KNxa113H
mailto:prilepclub@gmail.com
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF-1962-277479253153/
mailto:prilep.1962@abv.bg
http://td-prista.org/club.php?id=2/
https://www.facebook.com/SpeleoClub-Prista-Ruse-1719976021622496/?fref=ts&__mref=message_bubble
mailto:speleoclub.prista@gmail.com
mailto:ops_apis@abv.bg
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Име Град уеб сайт електронна поща 

Пълдин Пловдив www.sk-paldin.eu sk.paldin@gmail.com 

Саламандър Стара Загора 
www.sk-
salamandar.org 

club@sk-salamandar.org 

Стрешеро Враца фейсбук страница strechero@abv.bg 

Стринава Дряново фейсбук страница bacho_kiro2@abv.bg 

Студенец Плевен фейсбук страница 

alpin_club_kailucka@abv.bg 
solox@abv.bg 

Сюткя Ракитово www.sutkya.org sutkya@abv.bg 

Черни връх София фейсбук страница blackpeak_speleo@abv.bg 

Ъндърграунд София фейсбук страница underground.speleo.club@abv.bg 

 
 

 

 

http://sk-paldin.eu/
mailto:sk.paldin@gmail.com
http://sk-salamandar.org/
http://sk-salamandar.org/
mailto:club@sk-salamandar.org
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BE-159652884070330/
mailto:strechero@abv.bg
https://www.facebook.com/groups/101824266829599/
mailto:bacho_kiro2@abv.bg
https://www.facebook.com/groups/201066759974529/
mailto:alpin_club_kailucka@abv.bg
mailto:solox@abv.bg
http://www.sutkya.org/
mailto:sutkya@abv.bg
https://www.facebook.com/sp.blackpeak.bg/
mailto:blackpeak_speleo@abv.bg
https://www.facebook.com/UndergroundSC/
mailto:underground.speleo.club@abv.bg

