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ПРОТОКОЛ № 5 / 19.06.2020 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,  
Дистанционна връзка по интернет: Ангел Иванов, Николай Симов 
Отсъстват: Красимир Колевски, Енчо Енчев, Лъчезар Младенов 
 

Дневен ред: 
1. Информация за минали активности след миналото заседание на УС. 
2. Обсъждане, гласуване и приемане на подготвени вече документи, свързани с 

предстоящото Общо събрание на БФСп. 
3. Разпределение на задачи по провеждането на предстоящото ОС на БФСп. 
4. Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС. 
5. Разни 
  Начало на заседанието: 20:00 

 

По т. 1: Информация за минали активности след миналото заседание на УС. 
 
Явор Шопов: Разказва за проблемите с регистрацията и лиценза.  
Цветан Остромски: Подготвил съм отчетния доклад, като трябва само да се попълни 

таблицата и да се допълнят отчетите на комисиите. 
Петър Делчев: Аз съм направил таблицата за присъствие на УС плюс днес и 

извършените дейности от нейните членове. 
 
Член на УС Присъ

ствие 
% 10.07 

2019 
17.09 
2019 

17.10 
2019 

05.11 
2019 

13.12 
2019 

15.01 
2020 

06.02 
2020 

24.03 
2020 

26.05 
2020 

19.06 
2020 

Явор Шопов  10 100 + + + + + + + +д + + 

Ангел Иванов 10 100 +д +д +д +д +д +д +д +д +д +д 

Енчо Енчев 8 80 +д +д +д + + + + +д - - 

Красимир 
Колевски 

1 10 +д - - - - - - - - - 

Лъчезар 
Младенов 

8 
 

80 + + + + + + + +д - - 

Николай 
Симов 

9 
 

90 + + + + + - + +д + +д 

Петър Делчев 9 
 

90 + + + - + + + +д + + 

Цветан 
Остромски  

10 100
% 

+ + + + + + + +д + + 

Кворум    8 7 7 6 7 6 7 7 5 5 

 
Статистиката е за периода от 10.07.2019 до 19.06.2020.  
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Николай Симов: Аз съм предал отчета на комисията по защита на пещерите. 
Явор Шопов Финансовият отчет Енчо Енчев ще представи на ОС. 
 

По т. 2: Обсъждане гласуване и приемане на подготвени вече документи, 
свързани с предстоящото ОС на БФСп за 2020 г. 

 
Явор Шопов: Предлагам предложените документи да се приемат, като направените 

забележки да се изчистят до неделя. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 1: Предложените документи – Отчетния доклад и финансовия доклад  се 

приемат.  
 

По т. 3: Разпределение на задачи по провеждането на предстоящото ОС на 
БФСп. 

 
Явор Шопов: Предлагам следното провеждане на ОС. 
Аз ще водя събранието. 
Цветан Остромски ще оглави мандатната комисия, но ще трябва да има помощник – 

предлагам Жоро Стайчев да му помага. 
Петър Делчев да води протокола 
Аз ще представя положението с лицензирането на федерацията. 
Николай Симов ще представи закона за пещерите. 
Трябва ни и един човек по преброяването – предлагам Иво Тачев. 

 

По т. 4: Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС. 
 
Явор Шопов: До неделя да се изпратят по мейла последните версии на Отчетите. 
 

По т. 5: Разни 
 
Петър Делчев: Осигурил съм един 40“ телевизор за Учебната зала. Ще трябва само да се 

вземе стойка за монтиране на стената. На него ще могат да се представят презентации и 
прожектират наличните филми, а ако се свърже с Интернет да може да се разглежда и 
информацията от картотеката. 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 20:42 от Явор Шопов. 
Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов. 
 
Край 2042 
Протоколчик:     Председател на БФСп: 

/Петър Делчев/     /Явор Шопов/ 


