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ПРОТОКОЛ № 7 / 30.09.2020 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, Лъчезар Младенов 
Дистанционна връзка по интернет: Енчо Енчев 
Отсъстват: Красимир Колевски, Ангел Иванов, Николай Симов 
Гост: Жоро Стайков 
Има кворум 
 
Начало на заседанието: 20:30 
 
Явор Шопов:  
Пристигнало е писмо от Етрополе, където ще се чества 100 години от първото 

организирано проникване от Българското пещерно дружество в пещерата Марина дупка. 
Предлагам към предложения дневния ред да разгледаме предложените награди за 
пещерняци от пещерния клуб в Етрополе. 

 
Гласуване за предложението: 
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 1: Предложения дневен ред се приема. 
 
 
Дневен ред: 
1. Информация за минали активности след миналото заседание на УС. 
2. Разглеждане на казуса с Тихомир Енчев и искането му да му бъде насрочен нов 

изпит пред независима изпитна комисия. 
3. Национални курсове БФСп 2020 - провеждане, резултати и проблеми. 
4. Обсъждане на проблеми с комисиите към БФСп, членство, етика на комуникация, 

липса на правилници и др. 
5. Обсъждане на проблем с мейлинг листа на Управителния съвет – изтичане на 

информация в публичното пространство 
6. Разглеждане на възможността за възобновяване на курсовете за пещерняци на 

национално ниво. Ако ще се прави такава стъпка е добре да се помисли за това от рано и 
да се предприемат съответните действия. 

7. Дискусия относно липсата на резултати след приключването на проекта по програма 
"Добро управление". 

8. Допълване на членския състав на БФСп. 
9. Обсъждане на предстоящи дейности до следващото заседание на УС. 
10. Разни 
 
 
По т. 1: Информация за минали активности след миналото заседание на УС. 
 
Цветан Остромски: 
През изминалия период имаше две чествания и няколко експедиции. 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org
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Едното беше 10 години ПК „Ъдърграунд”. Наш представител беше Димитър Кожухаров, 
който предаде поздравления от името на федерацията. 

Жоро Стайков: 
На 22 септември в Карлуково се проведе състезание на 10 състезатели от няколко клуба 

на темата ТЕВ на тъмно. Качване и спускане по въже със завързани очи. 
Явор Шопов:  
Мисля, че това е много полезна инициатива особено за подготовка за мерки при загуба 

на осветление под земята. 
Цветан Остромски: 
Имаше още една годишнина – 60 години клуб „Саламандър“ от Стара Загора. 
Беше поднесен поздравителен плакет от името на федерацията. 
Явор Шопов: 
Специална благодарност на Цецо Остромски за организацията на поздравленията. 
Имаше и състезание по въже на НДК по време на общоградския празник на спорта. 

Организатор беше Теодор Кисимов от Русе, за което му отправяме специални 
благодарности. 

Антония Влайкова: 
На 24 септември се проведе по ZOOM среща на Евроспелеофорума. Тя се проведе 

дистанционно заради Коронавируса. Участваха 17 страни, като всяка се представяше от 
един човек. Аз бях представител на България. Разгледаха въпросите с ходенето по пещери 
по време на пандемия. Следващия Евроспелеофорум ще бъде във Франция по време на 
конгреса на UIS. 

Явор Шопов: 
Следващия конгрес на UIS ще бъде догодина във Франция. Аз съм в организационния 

комитет. Крайната дата за презентациите е удължена до края на октомври. Заявената 
активност по докладите е различна за различните секции. 

Междувременно минаха 50 години от основаването на UIS, на който България е един от 
учредителите. Проф Л.Динев и П.Берон бяха дълги години членове на бюрото му. Сега аз 
съм председател на комисията по Физико-химия и Хидрогеология на карста на UIS. 

Енчо Енчев: 
Предлагам да се пусне писмо до клубовете, ако някой от тях иска да участва в конгреса 

на UIS. 
 
 
По т. 2: Разглеждане на казуса с Тихомир Енчев и искането му да му бъде насрочен 

нов изпит пред независима изпитна комисия. 
 
Явор Шопов:  
Пристигнало е заявление от Тихомир Енчев с молба да му се организиран нов изпит пред 

независима комисия за придобиване на квалификацията Инструктор по спелеология. 
Обяснява проблема който е възникнал и преднамереното отношение към Тихомир. 
Миналата година курса пропадна поради липса на водещ и федерацията закъсва с 

водещи инструктори по провинцията. 
Енчо Енчев: 
Обяснява казуса с курса за инструктори и курса за спасяване през 2019 г. Курсистите бяха 

разделени на 2 поради липса на възможност на комисията да организира водещи за 
обявените дати. Другия проблем бе, че по искане на определения водещ бройката на 
курсистите бе удвоена от 6 на 12, която не успя да се осигури. 

Лъчезар Младенов: 
Не е виновен само Колевски. Тази година стана също нещо, което не трябваше да стане. 
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Явор Шопов: 
Аз бях избран за временно изпълняващ длъжността ръководител на комисията по обучение 
заради проблемите ѝ. Повтарям, че тя все пак трябва да е от инструктори и педагози, 
защото никъде в системата на Федерацията не се води обучение по педагогика, освен в 
курса за инструктори, а тя е жизнено важна за обучението. 

За момента имаме 5 лицензирани от ММС инструктори: Явор Шопов, Валери Пелтеков, 
Ана Пенчева, Алексей Стоев и Тодор Тодоров, благодарение на договорите на 
лицензираните клубове с които те и БФСп получиха лиценз. За легитимност на 
провежданите национални курсове трябва в изпитните им комисии да е включен 
лицензиран инструктор.  

Затова аз започнах провеждане на устен изпит на курсистите за инструктори. Тихомир 
Енчев се представи най- добре от явилите се на него, но Боян Шанов реши, че Тихомир не 
е готов за инструктор и не може да му даде диплома за такъв. След това прекратих 
провеждането на устния изпит, като безпредметно и подписах изпитния протокол с 
особено мнение.  

Предлагам да се проведе нов изпит от независима комисия, като изпита да бъде в три 
части: екипиране, педагогика и презентационна лекция, като за независима изпитна 
комисия предлагам Веселин Мустаков и Алексей Стоев. 

Енчо Енчев: 
Това трябва да се има предвид и за следващи курсове за инструктори. Да има и втори 

поправителен изпит от независима комисия. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 1  Въздържали се – 0 
Решение № 2: Назначава независима изпитна комисия за провеждане на арбитраж на 

резултата от изпита на курса за инструктури на Тихомир Енчев в състав: 
1. Веселин Мустаков - инструктор по спелеология, гражданска защита 
2. Алексей Стоев - лицензиран инструктор по спелеология на ММС 
 
 
По т. 3: Национални курсове БФСп 2020 - провеждане, резултати и проблеми. 
 
Явор Шопов: 
Тази година нямаше достатъчно кандидати за други курсове, като техническо 

усъвършенстване и спасители. Искането на някои курсисти да знаят предварително 
имената на водещите не е сериозно. Начина на провеждането на курса е проблем на 
провеждащите го. Федерацията само утвърждава плана им. По принцип трябва да има 
винаги двама инструктори - един водещ и помощник. 

Лъчезар Младенов: Мястото и датите за провеждане, както и инструкторите трябва да 
бъдат обявявани предварително, за да могат кандидатите да си организират времето. 

 
 
По т. 4: Обсъждане на проблеми с комисиите към БФСп, членство, етика на 

комуникация, липса на правилници и др. 
 
Явор Шопов: 
Много хора от комисиите са мъртви души. Имаме и вредни прояви на базата на 

междуличностни отношения и обиди, заради което има напуснали активни членове, което 
е изключително вредно за работата на Федерацията и трябва да бъде прекратено. 
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Антония Влайкова 
обяснява проблема с комисията по опазване на пещерите. 
Енчо Енчев 
предлага да се изготвят правилници за начините за комуникация, етика, активност и да 

се предложат за обсъждане от УС. 
Явор Шопов 
Реално само комисията по картиране има на сайта си правилник. Останалите не са 

направили такива. Трябва да се обърне сериозно внимание на етиката. Не можем да си 
позволим загубата на активни хора от комисиите. Всички комисии трябва да представат 
доклади за работата, която са извършили. Всеки член на комисия трябва да представи 
доклад за за неговото участие в работата на комисията, за да могат да се изчистят мъртвите 
души. 

Както всяка комисия ежегодно прави доклад за извършената работа от нея, така и всички 
членове на комисията трябва да правят отчети пред съответната комисия за тяхната 
активност и извършена работа.  

Имам предложение на базата на чл. 20 от устава същото да се прилага и за всички 
индивидуални членове на комисиите. Това трябва да влезе в правилниците на комисиите, 
за да има ясен регламент за деиствие на управителния съвет. 

Друго предложение е да се направи регламент за действията на ченовете на комисиите. 
Цветан Остромски 
Липсата на правилници е проблем също и културата на изказа. Трябва да има 

национален форум, на който тези неща да се изглаждат. 
Явор Шопов 
Първия национален форум беше изключително успешен. 
Втория форум съвпадна с Евроспелео и реално нямаше дискусии. 
Енчо Енчев 
То нямаше и хора от страна на България. 
Явор Шопов 
Тази година предвид медицинската обстановка не знам дали ще можем да го 

организираме. 
Предлагам членове на комисия, които предадат празен отчет или не предадат такъв да 

отпадат от нея. 
Лъчезар  Младенов 
Трябва да се гледа и кой какво е свършил. 
Явор Шопов 
Предлагам да гласуваме: 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 1  Въздържали се – 0 
Решение № 3: Членове на комисии, които не са били активни и предават празен годишен 

отчет да отпадат от тях. 
 
Явор Шопов 
Предлагам индивидуалните членове на федерацията, които извършват действия 

уронващи престижа и/или пречат на нейната дейност да бъдат изключвани. 
След дискусия предложението не се приема с тази дефиниция и остава за допълнително 

уточняване. 
 
По т. 5: Обсъждане на проблем с мейлинг листа на Управителния съвет – изтичане 

на информация в публичното пространство. 
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Обсъжда се проблема с изнасянето на информация от вътрешния мейлинг лист на УС. 
 
Енчо Енчев 
Предлагам хора, които изнасят вътрешна комуникация на УС навън да се махат от 

мейлинг листа. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 3  Против – 1  Въздържали се – 1 
Решение № 4: Хора, които изнасят вътрешна комуникация на УС навън да се махат от 

мейлинг листа 
 
Лъчезар Младенов 
Аз искам да ме изключат от мейлинг листа на УС 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 1 
Решение № 5: Лъчезар младенов да бъде изключен от мейлинг листа на УС и да му се 

изпраща личен мейл за заседанията на УС. 
 
 
По т. 6: Разглеждане на възможността за възобновяване на курсовете за 

пещерняци на национално ниво. Ако ще се прави такава стъпка е добре да се помисли 
за това от рано и да се предприемат съответните действия. 

 
Енчо Енчев 
Имам запитване от Плевен за организирането на курсове за пещерняци на национално 

ниво. Хубаво е да се помисли за програма и място. 
Явор Шопов:  
Аз съм съгласен 
Енчо Енчев 
Аз мисля, че за 7 дена не може да се направи пълен курс за пещерняци 
Явор Шопов 
Предлагам този въпрос да се разгледа в комисията по обучение и след това да се 

разглежда от Управителния съвет. 
 
 
По т. 7: Дискусия относно липсата на резултати след приключването на проекта 

по програма "Добро управление". 
 
Разглеждат се въпроси с изпълнението на главите от проекта. 
По въпроса за правата за достъп до електронната картотека 
До 15 октомври да се направи правилник за достъп и да се пусне достъпа за клубовете. 
По проблемните глави Картиране, Юридическа и Техническа 
До 1 декември да се предадат текстовете, за да могат да се включат в ръководството. 
Явор Шопов 
Поради напредване на времето предлагам т. 8 и т. 9 да ги отложим за следващо 

заседание 
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По т. 10: Разни 
 
Явор Шопов 
Пристигнало е писмо от ММС за качване на правилниците на федерацията на сайта и. 
 
Разглеждат се правилниците на БФСп и съгласуването им с правилата на ММС. 
Оказва се, че изискванията са спазени и трябва да се отговори на ММС с уточнение, че 

половината от изискванията не се отнасят за нас. 
 
Цветан Остромски 
 Имаме упреци за годишния календарен план. Трябва да се напише писмо до клубовете, 

за да бъде допълнен. 
 
22.40 Лъчезар Младенов напуска. 
 
Явор Шопов 
Има писмо от клуба в Трявна  
По повод 100 - годишния юбилей от първото организирано проникване в пещера у нас 

(Марина дупка) да се наградят следните пещерняци от Трявна: 
 
Със златен прилеп: 
Тодор Тотев 
Със сребърен прилеп: 
Ченьо Христов 
Галя Видева 
Нивелин Новаков 
И с бронзов прилеп: 
Пламен Стоянов 
 
Който е съгласен моля да гласува 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 6: Да бъдат наградени предложените пещерняци от Трявна 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 23:00 от Явор Шопов. 
Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов. 
 

Край 2300 
 
Протоколчик:     Председател на БФСп: 

/Петър Делчев/     /Явор Шопов/ 


