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ПРОТОКОЛ № 4 / 26.05.2020 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в 

 „Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий № 42, София 
 
Присъстващи: Явор Шопов, Петър Делчев, Цветан Остромски, Николай Симов 
 
Дистанционна връзка по интернет: Ангел Иванов 
 
Отсъстват: Красимир Колевски, Енчо Енчев, Лъчезар Младенов 
 

Дневен ред: 
1. Информация за минали активности след последното заседание на УС. 
2. Вземане на решения, свързани с предстоящото ОС на БФСп. 

a. Обсъждане, гласуване и приемане на подготвени вече документи (ако има 
такива). 

b. Избор на място, дата и час за ОС. 
c. Обсъждане и приемане на дневен ред на ОС. 
d. Разпределение на задачи по изготвяне на документите. 
e. Изпращане на покана с необходимите документи. 
f. Обсъждане и утвърждаване на актуалния списък с членовете на БФСп, към 

датата на провеждане на заседанието. 
3. Обсъждане на проблеми с издръжката на помещенията, заемани от БФСп. 
4. Обсъждане на проблеми с лиценза на БФСп и клубовете членуващи в нея. 
5. Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС. 
6. Разни. 

 
Начало на заседанието: 19:45 

 
 

По т. 1: Информация за минали активности след последното заседание на 
УС. 
 
Явор Шопов: Както знаете във връзка с извънредното положение последното заседание на 
УС се проведе дистанционно по Skype на 24 март 2020 г. На него бяха разгледани проблемите, 
които възникват от наложената карантина. Във връзка с извънредното положение цялата 
администрация не работеше, което забави с над 2 месеца лицензирането на клубовете и 
федерацията. След пълно изтичане на карантинните мерки и получаване на разрешение за 
масови прояви ще трябва да преразгледаме целия календарен план.  

 

По т. 2: Обсъждане на решения, свързани с предстоящото ОС на БФСп за 
2020 г. 

a. Обсъждане, гласуване и приемане на подготвени вече документи (ако има 
такива). 

b. Избор на място, дата и час за ОС. 
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c. Обсъждане и приемане на дневен ред на ОС. 
d. Разпределение на задачи по изготвяне на документите. 
e. Изпращане на покана с необходимите документи. 
f. Обсъждане и утвърждаване на актуалния списък с членовете на БФСп, към 

датата на провеждане на заседанието. 
 
Явор Шопов: Според изискванията на законовата нормативна база общото ни събрание 
трябва да се проведе до 30 юни. Поради проблемите възникнали с карантината от корона 
вируса, не можахме да го проведем по-рано. Предлагам ОС да се проведе на 27 юни (събота) 
2020 г. от 11 часа в Националния природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” № 1, ако не 
изникнат нови непредвидени ситуации.  
 
Предлагам събранието да се проведе при следния дневен ред. 

1. Отчет за дейността на УС на БФСп за 2019 г. – обсъждане, гласуване и приемане. 
2. Финансов отчет на БФСп за 2019 г. – обсъждане, гласуване и приемане. 
3. Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2020 г. 
4. Проекто-бюджет на БФСп за 2020 г. 
5. Приемане на нови членове на БФСп. 
6. Разни 

 
Цветан Остромски да изпрати утре поканите до клубовете, членове на БФСп към датата на 
провеждане на УС – Приложение 1, заедно с дневния ред, за да спазим законния срок. 

 
Гласуване за предложението: 
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 1: ОС на БФСп да се проведе от 11 ч. на 27 юни (събота) 2020 г. в Националния 
природонаучен музей, бул. „Цар Освободител” № 1, по предложения дневен ред. 

 
 

По т. 3: Обсъждане на проблеми с издръжката на помещенията, заемани 
от БФСп. 
 
Явор Шопов: Знаете, че във връзка с прелицензирането и карантината, федерацията остана 
без приходи и не може да покрие разходите по наемите на помещенията. Петър Делчев да 
Ви разкаже какво е направено до момента. 
 
Петър Делчев: В сряда 20 май Явор Шопов и аз се срещнахме с председателя на 
Сдружението на туристическите хорове в България д-р Стефан Груев и се сключи 
споразумение за съвместно ползване на помещението в Спортната палата, като те ще поемат 
разходите за наема на помещението, а ние консумативите. Събрал съм цялата документация, 
която се намира там в 15 кашона и сега трябва да организирам пренасянето им в Клуба на 
пещерняка. Мисля, че ще се съберат в гардероба в склада. За сега там ще остане 
библиотеката на федерацията. 
 
Явор Шопов: Нека да се свържем с Владо, за да поясни как стои въпроса за наема на Клуба 
на пещерняка. 
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Владо Георгиев: Наема на помещенията в Клуба на пещерняка е 450 лв. В него се събират 
СПК „Академик“ София, ПКСУ „София“ и ПК „Черни връх“. Складът се ползва от Пещерно 
спасяване и БФСп, а в лекционната е архива на картотеката. Клубовете събират помежду си 
суми за покриване на наема. Приходите се допълват от дарения и бар. Федерацията също 
дава сума за ползването на помещенията. Към момента в касата имаме пари за наема до 
юни месец. Но за следващото тримесечие ще трябва да се обърнем за дарения от 
пещерняците. 
 
 

По т. 4: Обсъждане на проблеми с лиценза на БФСп и клубовете членуващи в 
нея. 

 
Явор Шопов: След падането на карантината започнах активно да търся връзка със 
лицензионната комисия, за да видим до къде е стигнал въпроса с лицензията на 
федерацията. Оказа се че лицензионната комисия е признала лицензиите само на 3-4 клуба, 
като в уставите на 7 клуба е допустимо членство на юридически лица, което е забранено в 
новия Закон, а уставите на други 2 клуба не са качени в търговския регистър и затова ММС не 
е могло да провери съответствието им със Закона. Подадох веднага възражение и ще искам 
среща с главния секретар на министерството, за да се коригират тези грешки. След проверка 
в търговския регистър се оказа, че още 2 клуба имат всички необходими документи, а един 
от тези, чиито устави не са качени в търговския регистър има устав, отговарящ на 
изискванията на Закона. За да получим финансиране е необходимо да са лицензирани 15 
клуба, като за целта останалите клубове трябва да си преработят уставите, за да получат 
самите те лиценз.  
 
Във връзка с непрекъснато променящите се и противоречащи си заповеди на ММС и МЗ 
засега могат да се провеждат само клубни мероприятия на малки групи до 10 човека, а за 
национални и междуклубни няма никаква яснота кога и как ще могат да се провеждат. 
 
 

По т. 5: Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на 
УС. 

 
Явор Шопов: Следващото събрание на УС трябва да се проведе преди Общото събрание, за 
да се прегледат и приемат документите за ОС. То трябва да е една седмица преди ОС. 
Предлагам следващото събрание на УС да се проведе на 18 юни (четвъртък) от 1930 часа. 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 21:00 от Явор Шопов. 
 
 
 
Протоколчик:       Председател на БФСп: 

/Петър Делчев/       /Явор Шопов/ 
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Приложение 1 
 

Актуален списък на членовете на Българска федерация по спелеология към 
датата на провеждане на УС на 26.05.2020 г. 

 
 

N Пещерен клуб Град Булстат 

1 СПК „Академик“ София 121875223 

2 СК „Академик“  Русе 205667220 

3 СПД „Балкан Адвенчър“ София 175357526 

4 СК „Спелеоклуб“  Варна 103960063 

5 ПК „Витоша“ към ТД „Витоша“ София 130929307 

6 ПК „Искър“ София 130467007 

7 СК „Луцифер“ Търговище 125502727 

8 ПК „Мездра“ Мездра 106633654 

9 КСЕТ „Мурсалица“ Смолян 120525654 

10 СК „НЕПИАСТ“ Бургас 102025042 

11 СК „Орловец-Екстремум“ Габрово 175648745 

12 ПК „Казнлък“ Казанлък 205958044 

13 Пещерно спасяване България 176540683 

14 ПКСУ „София“ София 130422364 

15 ПК „Прилеп“ Гоце Делчев 101036769 

16 СК „Прилеп – 1962“ София 130668992 

17 ПК „Приста“  Русе 205973548 

18 СК „Протей“ Сливен 119534122 

19 СК „Пълдин“ Пловдив 115882423 

20 СК „Саламандър“ Стара Загора 123544357 

21 СК „Стрешеро“ Враца 106057475 

22 ПК „Стринава“ към ТД „Бачо Киро“ Дряново 000214552 

23 ПК „Студенец“ към ТД „Кайлъшка долина“ Плевен 833036314 

24 Сдужение „Сюткя“ Ракитово 112667159 

25 ПК „Черни връх“ София 121908506 

26 СК „Ъндърграунд“ София 175992493 

27 ПК „Джендема“ Пловдив 205964563 
 
 

 
 


