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ПРОТОКОЛ № 1 / 18.01.2021 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, Енчо Енчев, Николай 
Симов 

Дистанционна връзка по интернет: Лъчезар Младенов 
Отсъстват: Красимир Колевски, Ангел Иванов 
Гост: Иво Тачев. 
 
Има кворум 
   
Водещ - Явор Шопов;  Протоколчик – Петър Делчев 
Начало на заседанието: 19:37 
 
Явор Шопов:  
Предлагам следния дневен ред 
 
Дневен ред: 
1. Приемане на правила за водене на протоколите от заседанията на УС на БФСп. 
2. Информация за минали активности след последното заседание на УС. 
3. Обсъждане и вземане на решения свързани с писмото, пуснато от името на БТС 

към всички пещерни клубове, за провеждане на курсове по пещерно дело (спелеология). 
4. Обсъждане на организация на учебния процес по спелеология. 
5. Състояние и функциониране на комисиите към БФСп. 
6. Отчет за финансовото състояние на БФСп към момента. 
7. Вземане на решения свързани със събирането на членския внос към БФСп за 2021 

г. Краен срок и сума. 
8. Обсъждане на проблеми свързани с неправомерното затваряне на входове на 

пещери.  
9. Обсъждане и вземане на решения свързано с помещенията, които се използват от 

БФСп – стаята в ММС и клуба на пещерняка. 
10. Обсъждане и вземане на решения свързани със съхранението на архива, 

материалната база и имуществото на БФСп. 
11. Годишно общо събрание на БФСп, разпределяне на задачи по подготовката и 

вземане на решения за начина на провеждане, дата, място и час. 
12. Подготовка на календарен план на БФСп. 
13. Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС. 
14. Разни. 
 
 
По т. 1: Приемане на правила за водене на протоколите от заседанията на УС на 

БФСп. 
 
Явор Шопов: 
Предлагам в протоколите от заседанията на УС на БФСп да се вписват предложенията 

за гласуване, вота и решенията, без да се вписват дискусиите. 

http://www.speleo-bg.org/
mailto:bfs@speleo-bg.org
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Гласуване за предложението   
За – 4  Против – 1  Въздържали се – 1 
Решение № 1: Приема се предложението  в протоколите от заседанията на УС на БФСп 

да се вписват предложенията за гласуване, вота и решенията, без да се вписват 
дискусиите. 

 
По т. 2: Информация за минали активности. 
 
Цветан Остромски разказа за инцидентните мероприятия през изминалия период; 

Явор Шопов разказа за проведените срещи. 
 
По т. 3: Обсъждане и вземане на решения свързани с писмото, пуснато от името 

на БТС към всички пещерни клубове, за провеждане на курсове по пещерно дело 
(спелеология). 

 
Явор Шопов: 
Имам две предложения: 
а. Да се изпрати писмо до  всички пещерни клубове с информация за получената 

ситуацията. 
 
Гласуване за предложението   
За – 5  Против – 1  Въздържали се – 0 
Решение № 2: Да се изпрати писмо до  всички пещерни клубове за получената 

ситуацията. 
 
б. Да се изпрати писмо до ММС за становище относно получения казус с БТС. 
 
Гласуване за предложението   
За – 5  Против – 1  Въздържали се – 0 
Решение № 3: Да се изпрати писмо до ММС за становище относно получения казус с 

БТС. 
 

По т. 4: Обсъждане на организация на учебния процес по спелеология. 
 

Проведе се дискусия по състоянието на учебния процес и лицензирането на 
национален учебен център 

 

По т. 5: Състояние и функциониране на комисиите към БФСп. 
 
Проведе се дискусия по състоянието и функционирането на комисиите към БФСп. 
 

Явор Шопов: 
Предлагам да се разпуснат всички комисии към БФСп до предстоящото Общо събрание 
 
Гласуване за предложението   
За – 4  Против – 2  Въздържали се – 0 
Решение № 4: Комисиите към БФСп да бъдат разпуснати до провеждането на Общото 

събрание. 
 
По т. 6: Отчет за финансовото състояние на БФСп към момента. 
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Енчо Енчев: 
Прави отчет на наличните финансови ресурси, постоянните текущи разходи и липсата 

на приходи. 
 
По т. 7: Вземане на решения свързани със събирането на членския внос към БФСп за 

2021 г. Краен срок и сума.  
 
Енчо Енчев 
Предлагам сумата за членски внос да остане старата – 190 лв., като срока за събирането 

му да бъде 31 март. 
 
Гласуване за предложението   
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 5: Сумата за членски внос да остане 190 лв., като срока за събирането на 

членския внос да бъде 31 март 2021 г. 
 
По т. 8: Обсъждане на проблеми свързани с неправомерното затваряне на входове 

на пещери. 
 
Николай Симов  
Разказва проблемите и казусите, които се получават с предложенията за затваряне на 

входовете на пещери от външни организации по европейски проекти. Предлага БФСп да 
излезе със становище по този въпрос. 

 
По т. 9: Обсъждане и вземане на решения свързано с помещенията, които се 

използват от БФСп – стаята в ММС и клуба на пещерняка. 
 
Явор Шопов 
Договора за стаята в ММС изтича през м. май. Разходите за нея са около 2500 лв. 

годишно. Трябва на ОС да се реши дали да се продължи договора и от къде ще се 
финансира. 

Помещението на Кирил и Методий което се ползва от няколко клуба и федерацията 
също има постоянни разходи. Явор обеща да даде 240 лева от собствени средства за 
подпомагане на запазване на помещението, но разходите за него са около 1500 лева само 
за първото тримесечие 

Предложи федерацията да подпомогне заплащането на наема на клуба на пещерняка 
на Кирил и Методий със сума от 500 лева. 

 
Гласуване за предложението   
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 6: Федерацията да подпомогне заплащането на наема на Кирил и Методий 

със сума от 500 лева. 
 
По т. 10: Обсъждане и вземане на решения свързани със съхранението на архива, 

материалната база и имуществото на БФСп. 
  
Явор Шопов: 
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За със съхранението на архива, материалната база и имуществото на БФСп предлагам 
следното: 

 
а. Достъпът до помещението на склада на БФСп и до джипа, собственост на БФСп, да бъде 

прекратен до извършване на инвентаризация от 3-членна комисия. 

 
Гласуване за предложението   
За – 5  Против – 1  Въздържали се – 0 
Решение № 7: Достъпът до помещението на склада на БФСп и до джипа, собственост 

на БФСп, да бъде прекратен до извършване на инвентаризация от 3-членна комисия от 
БФСп. 

 
Предлагам: 
б. БФСп да изиска документите на автомобилът с рег. № CA1008HM собственост на 

БФСп, ползван до момента за нуждите на Сдружение „Пещерно спасяване“  
 
Гласуване за предложението   
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 1 
Решение № 8: БФСп да изиска документите на автомобилът с рег. № CA1008HM 

собственост на БФСп, ползван до момента за нуждите на Сдружение „Пещерно 
спасяване“ 

 
Предлагам: 
в. УС на БФСп да изготви и утвърди правилник за ползване на инвентара и автомобила на БФСп 

от външни организации. 

 
Гласуване за предложението   
За – 5  Против – 0  Въздържали се – 1 
Решение № 9: УС на БФСп да изготви и утвърди правилник за ползване на инвентара и 

автомобила на БФСп от външни организации. 
 
По т. 11: Годишно общо събрание на БФСп, разпределяне на задачи по 

подготовката и вземане на решения за начина на провеждане, дата, място и час. 
 
Явор Шопов 
Належащо е да направим ОС по най- бързия начин и то да се проведе дистанционно, 

като до края на януари да разпределиме конкретните задачи по организирането му. 
Предлагам ОС да се проведе дистанционно на 10 април. 
 
Гласуване за предложението   
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 10: Общото Събрание да се проведе на 10 април дистанционно. 
 
По т. 12: Подготовка на календарния план БФСп. 
 
Цветан Остромски 
Да се остави за следващия УС, като до края на януари трябва да получим 

предложенията от клубовете за включване в календарния план. 
 
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 22:00 от Явор Шопов. 
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Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов. 
 
По т. 13: Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на УС. 
Основната задача е да се извърши инвентаризацията, като се направи комисия от УС – 

Явор Шопов, Петър Делчев и още един представител на БФСп и да се поканят и двама 
представители на пещерно спасяване и да се привлекат допълнителни експерти за 
консултанти. 

 
 
По т. 14: Разни 
 
Край на заседанието 2200 
 
 
Протоколчик:     Председател на БФСп: 
/Петър Делчев/     /Явор Шопов/ 


