Българска федерация по спелеология
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Регистрация: СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883

ПРОТОКОЛ № 3 / 24.03.2020 г.
от редовно заседание на УС на БФСп
проведено дистанционно през Skype

Дистанционна връзка по интернет: Явор Шопов, Енчо Енчев, Петър Делчев, Лъчезар
Младенов, Цветан Остромски, Николай Симов, Ангел Иванов
Отсъства: Красимир Колевски,
Гости по интернет: Снежана Сапункова, Антония Влайкова

Дневен ред:
1. Обсъждане на резултатите и проблемите по проект „Повишаване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство в сектор спелеология“.
2. Обсъждане и приемане на календарен план на БФСп за 2020 г.
3. Разпределение на задачи по подготовката и документацията на годишното общо
събрание на БФСп за 2020.
4. Удължаване на срока за събиране на членския внос към БФСп за 2020 г.
5. Обсъждане и вземане на решения свързани с ежегодните разходи на БФСп (наеми,
режийни разходи свързани с наемите, членски внос към международни
организации, обслужване на сметката на БФСп, счетоводство и разходи автомобил и
т.н.)
6. Състояние и дейност на комисията по обучение.
7. Издателска дейност на БФСп.
8. Обсъждане предложения за подобряване комуникацията с клубовете и
прозрачността на работата на УС.
9. Разни
Начало на заседанието: 19:10

По т. 1: Обсъждане на резултатите и проблемите по проект
„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор
спелеология“.
Явор Шопов: Понеже Весела я няма предлагам да не ги обсъждаме.
Лъчезар Младенов: Аз имам въпрос по дейност 3. Има ли договорки за прехвърляне на
средства към спасяването.
Енчо Енчев: Не знам и не съм запознат.
Лъчезар Младенов: Имам същото питане и за дейност 4. Прегледах документите от
Тони и според мен някои дейности са много раздути. Според мен работата е изпълнена на
50%. Кое ни гарантира, че работата по картотеката ще продължи.
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Явор Шопов: Аз имам забележки по всички дейности.
Антония Влайкова: Предлагам да се дадат акаунти на клубовете за тестване на
картотеката ако Комисията по картиране е ОК. След като се дадат акаунтите да има срок от
примерно 2 или 3 седмици за обратна връзка. Отговорите да се обобщят, да се прегледат от
Комисията по картиране и да се пуснат към разработчика, за да ги отрази.
Енчо Енчев: Предлагам да поканим Весела да помоли всеки един изпълнител да си
даде отчета за работа и тогава да оценим работата им.

По т. 2: Обсъждане и приемане на календарен план на БФСп за 2020 г.
Явор Шопов: Има ли постъпили някакви допълнителни предложения?
Енчо Енчев: Няма.
Явор Шопов: Предлагам календарния план да се приеме в този му вид, като
изпълнението му ще бъде в зависимост от карантината и разпореждането на
висшестоящите органи.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 0
Решение № 1: Календарния план се приема в предложения вид, като корекциите му ще
зависят от карантината.
Явор Шопов: Хубаво е календарния план да се спусне до клубовете и от тях да излезе
информация за промените му.

По т. 3: Разпределение на задачи по подготовката и документацията
на годишното общо събрание на БФСп за 2020.
Явор Шопов: Независимо, че не знаем кога ще можем да проведем Общо събрание
предлагам да си разпределим задачите по подготовката му. Предлагам:
Енчо Енчев да подготви финансовия отчет.
Цветан Остромски да подготви съдържателната част
За инвентаризация на материалната база предлагам Лъчезар Младенов и Владо да се
заемат с това.
Лъчезар Младенов: Не мога да поема тази дейност.
Петър Делчев: Аз ще поема инвентаризацията с помощта на Владо и Николай Симов.

По т. 4: Удължаване на срока за събиране на членския внос към БФСп за
2020 г.
Явор Шопов: Във връзка с извънредните обстоятелства предлагам събирането на
членския внос да се удължи до първото общо събрание на федерацията.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 0
Решение № 2: Събирането на членския внос да се удължи до първото общо събрание
на федерацията.
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По т. 5: Обсъждане и вземане на решения свързани с ежегодните
разходи на БФСп (наеми, режийни разходи свързани с наемите, членски
внос към международни организации, обслужване на сметката на БФСп,
счетоводство и разходи автомобил и т.н.)
Енчо Енчев: Знаете какво е финансовото състояние на федерацията в момента. Нямаме
субсидия от министерството и при сегашната ситуация разчитаме само на членския внос.
Наема за стаята в министерството е 450 лв за тримесечие и трябва да го платим до края на
месеца. Членския внос към Европейската федерация по спелеология е 200 евро и също
трябва да се плати до 31 март. Хостинга на федерацията е спонсориран от СуперХостинг за
тази година. Трябва да се плати хостинга на hinko.org и домейните hinko.org и speleobg.org. Имаме разходи и по колата.
Предлагам да платим наема за стаята в ММС, членския внос към Европейската
федерация по спелеология и другите разходи.
Явор Шопов: Да гласуваме
Гласуване за предложението:
За – 5
Против – 1
Въздържали се – 1
Решение № 3: Да се плати наема за стаята в ММС, членския внос към Европейската
федерация по спелеология и другите разходи.

По т. 6: Състояние и дейност на комисията по обучение.
Явор Шопов: Предлагам всички членове на комисията по обучение да са завършили
курсовете за инструктори.
Гласуване за предложението:
За – 5
Против – 1
Въздържали се – 1
Решение № 4: Всички членове на комисията по обучение трябва да са завършили
курсовете за инструктори.
Явор Шопов: Предлагам при провеждането на курсове стриктно да се спазват
изискванията за провеждането на съответния курс.
Гласуване за предложението:
За – 6
Против – 1
Въздържали се – 0
Решение № 5: При провеждането на курс стриктно да се спазват изискванията за
провеждането му.

По т. 7: Издателска дейност на БФСп.
Явор Шопов: Предлагам да се приемат двата предложени документа „Задължителни
изисквания за всички публикации от името на БФСп“ и „Задължителни изисквания за всички
образувателни публикации от името на БФСп“ без текста „Това не важи единствено за
снимки на представления и състезания.“ от точка II.2.
Гласуване за предложението:
За – 6
Против – 1
Въздържали се – 0
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Решение № 6: Във всички издания от името на БФСп да се спазват изискванията в
съответния документ: „Задължителни изисквания за всички публикации от името на БФСп“
или „Задължителни изисквания за всички образувателни публикации от името на БФСп“.

По т. 8: Обсъждане предложения за подобряване комуникацията с
клубовете и прозрачността на работата на УС.
Лъчезар Младенов: Предлагам за всички покани за участие в международни прояви да
се информират клубовете чрез имейл или през социалните мрежи.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 0
Решение № 7: За всички покани за участие в международни прояви да се информират
клубовете чрез имейл или през социалните мрежи.
Лъчезар Младенов: Говорихме че информацията за заседанията на УС трябва да се
обявяват предварително и поне 1 седмица предварително да се обявява дневния ред.
Петър Делчев: Предлагам редовните заседания на УС да се обявяват поне две
седмици предварително, като при необходимост председателя може да свиква извънредни
заседания.
За редовните заседания на УС да се пускат покани за предложения в дневния ред и 3
дена предварително да се обявяват.
Дневният ред се утвърждава на съответното заседание на УС.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 0
Решение № 8: Редовните заседания на УС да се обявяват поне две седмици
предварително, като при необходимост председателя може да свиква извънредни
заседания.
За редовните заседания на УС да се пускат покани за предложения в дневния ред и 3
дена предварително да се обявяват.

По т. 9: Разни
Петър Делчев дава информация за обработката на архивите в стаичката на БФСп в
ММС. В момента архива е подбран и сортиран по видове в кашони. Счетоводните докумети
събрани в кашони. Паусите са събрани в отделни кутии.. Библиотеката е събрана и
подредена на стелажите. Има още малко работа, но за съжаление карантината ни блокира
и ще трябва да изчакаме, за да я довършим.
Енчо Енчев дава информация за въпроса със стаята на БФСп в ММС. Има
предварителни раговори с БТС за съвместно ползване на стаята и поделяне на разходите за
нея, но след смяната на ръководството на БТС всичко трябва да започне отново.
Снежана Сапункова пита може ли да ѝ се изпратят всички правилници на БФСп.
Антония Влайкова предлага да се съберат всички протоколи от заседанията на УС и
приетите правилници, за да може да се качат на сайта на федерацията.
страница 4 | 5

Петър Делчев Предлагам приетите правилници и всички протоколи от последната
година да се качат на сайта на БФСп.
Гласуване за предложението:
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 0
Решение № 8: Приетите правилници и всички протоколи от последната година да се
качат на сайта на БФСп.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 21:50 от Явор Шопов.
Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов.
Край 21.50
Протоколчик:
/Петър Делчев/

Председател на БФСп:
/Явор Шопов/
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