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ПРОТОКОЛ  
от Общото събрание на БФСп, проведено в 

Националния природонаучен музей, бул. „Цар Освободител № 1, София 
 
 

Присъстващи предтавители на клубове от БФСп с мандатни писма: 
„Академик“ Русе, Ъндърграунд - София, Саламандър Стара Загора, ПК Варна – Варна, ПК 

Искър – София, ПКСУ София, СПК „Академик“ София и Черни връх – София 
 
11:20 ч. Цв. Остромски – За сега са се регистрирали, представяйки мандатни писма, 

представителите на 8 клуба-членове на БФСп. Това е по-малко от 50% от всичките 27 
членове на сдружението (няма кворум). По закон трябва да отложим с 1 час началото на 
събранието (до 12:00), след което можем да започнем, независимо колко делегати 
присъстват. 

 
Явор Шопов – Междувременно мога да ви съобщя добрата новина, че съвсем скоро, на 

25.06.2020 г. Федерацията получи безсрочен лиценз като спортна федерация според Закона 
за младежта и спорта. Лицензирани бяха и 8 от клубовете (изрежда ги и показва лицензите, 
клубовете са: Академик – Русе, Приста – Русе, Джендема – Пловдив, Казанлък, Саламандър 
-Стара Загора, КСЕТ Мурсалица – Смолян, Бургас – НЕПИАСТ и Ъндърграунд – София).  

 
Никола Дончев (Джонсън) – С това всички нелицензирани клубове (извън тези 8) стават 

нелегитимни и техните делегати нямат право на глас на това събрание. 
 
Цв. Остромски – Не съм съгласен с Джонсъна, на предишното ОС взехме решение да не 

санкционираме клубовете, които не са успели да получат лиценз на време. Според мен не 
трябва да ги лишаваме от право на глас, независимо от променилите се обстоятелства. 

 
Никола Дончев (Джонсън) – Няма значение вашето решение, важно е какво пише в 

Закона (само „лицензирани клубове“ могат да членуват...). Спазвайте това изискване, за да 
ви се признае като легитимно това ОС. Аз също съм делегат, но няма да се регистрирам! 

 
Възниква дискусия по този казус, в която  изказват мнения повечето от присъстващите на 

събранието. 
 
Явор Шопов – чете закона за спортните клубове и обсъжда членството на клубовете във 

федерацията. Според Закона за младежта и спорта и Устава на БФСп официални нейни 
членове се явяват само 8те пещерни клуба, които са получили лиценз от ММС, а другите се 
явяват кандидати до получаването на лиценз. 

 
12:20 – Старт на Общото събрание. 
 
Яв. Шопов – да почетем с едноминутно мълчание нашите приятели, които напуснаха 

редици ни през изтеклата година. Между тях има знакови личности, които трябва да 
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споменем: Трифон Даалиев и Владимир Пашовски  (следва ставане на крака и минута 
мълчание). 

 
Яв. Шопов -  Нашият почетен председател Петър Берон навърши 80 г. УС му връчва 

почетен плакет по случай юбилея и му желае още дълги години да ходи по любимите си 
пещери. 

 
Цв. Остромски – Според представените мандатни писма до сега са се регистрирали 

представители на 8 клуба, от тях само 3 клуба са лицензирани, а останалите са в процес на 
лицензиране. Какво правим с гласуването? 

 
Яв. Шопов – Гласуват само 3те пещерни клуба, които са получили лиценз от ММС. 
 
Яв. Шопов – Предлагам за Мандатна комисия – Цветан Остромски и Георги Стайчев. 
Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 

 
Яв. Шопов - Предлагам за Комисия по преброяването – Иво Тачев и Боян Шанов. 
Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 

 
Яв. Шопов - Предлагам за 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. Проектобюджет на БФСп за 2020 г. 
5. Приемане на нови членове на БФСп. 
6. Разни 

 
Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 
Дневният ред се приема. 
 

По т. 1: Отчет за дейността на УС на БФСп за 2019 г. – обсъждане, гласуване и 
приемане. 

 
Цветан Остромски: чете предварително изпратения Отчетен доклад. 
На зададения въпрос как стои въпроса със Закона за пещерите 
Николай Симов – дава отчет до къде е стигнал въпроса със закона за пещерите. 
На зададения въпрос какво става с наръчника по спелеология 
Цветан Остромски и Явор Шопов отчитат какво е направено и докъде е стигнала 

работата по наръчника по спелеология. 
 
Явор Шопов – Предлагам след тази дискусия да приемем така направения отчет. 
Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 
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Решение № 1: Предложеният Отчетен доклад се приема. 
 
 

По т. 2: Финансов отчет на БФСп за 2019 г.  – обсъждане, гласуване и приемане 
 
Явор Шопов: Предлагам финансовия отчет да бъде приет. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 2: Финансовият отчет за 2019 г. се приема.  
 
 

По т. 3: Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2020 г. 
 
Явор Шопов: Във връзка с инвънредното положение, извънредната епидемиологична 

обстановка и невъзможността за финансиране от ММС за 2020 г. голяма част от 
предложените мероприятия отпаднаха. Затова предлагам да утвърдим само тези, които са 
физически и финансово възможни. Обсъжда се провеждането на всяко едно мероприятие 
залегнало в проекто- календарния план, изготвен за кандидатстването по проекта за 
финансиране от ММС. На базата на дискусията е изготвен и предложен за гласуване 
окончателен вид на календарния план за 2020 г.  
 

Поради липса на финансиране всичките мероприятия ще бъдат на лични разноски на 
участниците или финансирани по проекти на пещерните клубове. 

 
Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 3: Календарният план на БФСп за 2020 г. се приема.  

 
Таблицата с утвърдените мероприятия в календарния план за 2020 г. е изпратена 

като приложение към протокола.  

 
 
По т. 4: Проектобюджет на БФСп за 2020 г. 
Явор Шопов: За 2020 г. няма да има финансиране от ММС. Приходите на федерацията 

ще са само от членския внос. До сега са платили членския си внос 8 клуба. С набраните 
средства няма да може да покрием режийните разноски – наемите на помещенията в ММС 
и Клуба на пещерняка. Ще се наложи да събираме пари от доброволни вноски от 
пещерняци, за да може да ги задържим. Предлагам да одобрим проектобюджета. 

 
Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 4: Проектобюджетът на БФСп за 2020 г. се приема. 
 
 

По т. 5: Приемане на нови членове на федерацията. 
Предлагам да приемем молбата на новолицензирания клуб „Джендема“ – Пловдив. 
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Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 5: Пещерен клуб „Джендема“ – Пловдив се приема за член на БФСп.  
 
 

По т. 6: Разни 
 
Обсъждат се текущи проблеми във връзка с нелицензираните клубовете и 

организирането от тях на експедиции. 
 
Край 15:00 
 
 
 
Протоколчик:     Председател на БФСп: 

/Петър Делчев/     /Явор Шопов/ 


