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ПРОТОКОЛ № 2 / 06.02.2020 г.
от извънредно заседание на УС на БФСп, проведено в
„Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий № 42, София
Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Явор Шопов, Енчо Енчев, Петър
Делчев, Лъчезар Младенов, Цветан Остромски, Николай Симов
Дистанционна връзка по интернет: Ангел Иванов
Отсъстват: Красимир Колевски
Гости: Весела Бубова, Антония Влайкова
Дневен ред:
1. Организационни въпроси по отчитане на дейностите по проект „Добро управление“.
2. Организиране на добавянето на данни в Главната картотека на българските пещери
и нейния електронен вариант.
3. Избор на кандидат – представител на БФСп за участие в шести ЕвроСпелео
симпозиум по опазване на пещерите 22-26.09.2020 г.
Начало на заседанието: 19:30
По т. 1: Организационни въпроси по отчитане на дейностите по проект „Добро
управление“.
Явор Шопов: Предлагам да приемем принципна позиция, че не се допуска публикуване
на текстове (в хартиен или електронен вид), подлежащи на Авторско право от името на
БФСП, ако в тях не са посочени имената на всички автори на текста.
Гласуване за предложението:
За – 6
Против – 1

Въздържали се – 0

Решение No 1: Не се допуска публикуване на текстове (в хартиен или електронен вид),
подлежащи на Авторско право от името на БФСП, ако в тях не са посочени имената на
всички автори на текста.
Петър Делчев: По Закона за авторското право, за образователни цели могат да се
използват части от чужди текстове, ако се посочат източниците на информация (цитират).
По т. 2: Организиране на добавянето на данни в Главната картотека на българските
пещери и нейния електронен вариант.
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Петър Делчев: Дава разяснение по направеното в картотеката, нейното тестване и бъдещо
допълване. Постави въпроса за достъпа до хартиения и електронен вариант на картотеката,
нейното менажиране и правата на достъп.
Явор Шопов: Предлагам за администратори на Главната картотека да се одобрят: Петър
Делчев, Иво Тачев и Ангел Иванов.
Гласуване за предложението:
За – 6
Против – 0

Въздържали се – 1

Решение No 2: Утвърждават се за администратори на Главната картотека: Петър Делчев,
Иво Тачев и Ангел Иванов.
По т. 3: Избор на кандидат – представител на БФСп за участие в шестия EвроCпелео
симпозиум по опазване на пещерите 22-26.09.2020 г.
Явор Шопов – Получили сме протокол от редовното заседание на Комисията по опазване
на пещерите и карста към БФСп, в който се предлага Станимира Делева да представлява
БФСп в шестия EвроСпелео симпозиум по опазване на пещерите 22-26.09.202 г. Предлагам
да приемем това предложение.
Гласуване за предложението:
За – 6
Против – 0

Въздържали се – 1

Решение No 3: Станимира Делева да представлява БФСп на шестия ЕвроСпелео симпозиум
по опазване на пещерите 22-26.09.2020 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 21:15 от Явор Шопов.
Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов.

Протоколчик:
/Петър Делчев/

Председател на БФСп:
/Явор Шопов/
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