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ПРОТОКОЛ № 6 / 14.07.2020 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: Енчо Енчев, Николай Симов 
Отсъстват: Красимир Колевски, Лъчезар Младенов, Ангел Иванов 

Дневен ред: 
1. Информация за минали активности след миналото заседание на УС.
2. Обсъждане, гласуване и приемане на предложения на комисията по обучение на

БФСп.
3. Определяне на дати и място за провеждане на Националните курсове за обучение по

спелеология.
4. Определяне на ръководител за провеждане на Националните курсове за обучение

по спелеология.
5. Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС.
6. Разни

Начало на заседанието: 20:10

По т. 1: Информация за минали активности след миналото заседание на УС. 

Явор Шопов:  
През изминалия период се проведе заседание на комисията по обучение. 
В него се разгледа предложената нова програма за обучение на инструктори и 

провеждането на Националните курсове за обучение по спелеология. 
Направено беше предложение за провеждането на Национален изпит за пещерняци, за 

да има уеднаквяване на критериите за знания. 
 Разгледа се докъде е стигнала подготовката за наръчника по спелеология. 

По т. 2: Обсъждане, гласуване и приемане на предложения на комисията по 
обучение на БФСп. 

Явор Шопов: Предлагам да се приеме така предложената  нова програма за инструктори 
за 2020 г. 

Гласуване за предложението: 
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 1: Предложената програма за инструктори се приема. 

 Явор Шопов: Предлагам да се въведе Национален изпит за всички завършващи курса 
пещерняк, за да има уеднаквяване на изискванията за завършилите курса. Изпита да се 
провежда поне два пъти годишно и да се въведе от следващата 2021 година. 
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Гласуване за предложението: 
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 2: Предложението за въвеждане на Национален изпит за курса Пещерняк се 

приема. 
 

По т. 3: Определяне на дати и място за провеждане на Националните курсове 
за обучение по спелеология. 

 
Явор Шопов: Предлагам провеждането на Националните курсове да бъде от 29 август до 

6 септември на Карлуково. 
Поради липса на финансиране на федерацията за 2020 г. от ММС, разходите за курсовете 

да се поемат от участниците. За място на палатковия лагер се предлага района на п. 
Свирчовица, а за лекции ще се преговаря за лекционната зала в Пещерния дом „Петър 
Трантеев“. 

 
 Гласуване за предложението: 
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 3: Националните курсове да се проведат от 29 август до 6 септември на 

Карлуково. 
 

По т. 4: Определяне на ръководител за провеждане на Националните курсове 
за обучение по спелеология. 

 
Явор Шопов: Предлагам за ръководител на Националните курсове Боби Шанов, а 

неговите помощници ще бъдат определени допълнително. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 4: За ръководител на Националните курсове се определя Боби Шанов. 
 

По т. 5: Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС. 
 
Явор Шопов: Сега е времето за провеждане на много експедиции в цялата страна. 

Проявите са утвърдени в националния календарен план. Ние не можем да ги подпомогнем 
финансово поради липса на финансиране по проекта от ММС, и затова няма нужда да 
одобряваме ръководители на проявите и да искаме отчет от тях. 

 

По т. 6: Разни 

 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 21:00 от Явор Шопов. 
Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов. 
 
Край 2100 
Протоколчик:     Председател на БФСп: 
 

/Петър Делчев/     /Явор Шопов/ 


