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ПРОТОКОЛ № 2 / 22.03.2021 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: Георги Стайчев, Китен Топалов, Яна Йовева и Орлин Атанасов 
 
Има кворум 
 
Водещ - Явор Шопов;  Протоколчик – Петър Делчев 
Начало на заседанието: 20:00 
 
Явор Шопов:  
Предлагам следния дневен ред 
 
Дневен ред: 
1. Отчет за събрания членски внос до момента. 
2. Предложение за удължаване на срока за плащане на членския внос към БФСп за 

2021 г. 
3. Вземане на решения, свързани с организирането ОС на БФСп през 2021 г. 

3.а. Избор на място, дата, час и платформа за провеждане на ОС. 
3.б. Обсъждане и приемане на дневен ред за ОС. 
3.в. Изпращане на покана за провеждане ОС към членовете на БФСп с 

придружаващите я документи и закачане на такава на мястото за обявления в 
сградата на ММС. 

3.г. Обсъждане, гласуване и приемане на подготвени вече документи (ако има такива) 
– календарен план на БФСп за 2021; Финансов отчет на БФСп за 2020; Проект на 
бюджет на БФСп 2021; Отчети за: дейността на БФСп за 2020, дейността на УС на 
БФСп за 2020, дейността на комисиите към БФСп за 2020 г. 

3.д. Разпределение на задачи по изготвяне на документи свързани с ОС на БФСп. 
3.е. Обсъждане и утвърждаване на актуалния списък с членовете на БФСп, към датата 

на провеждане на заседанието. 
4. Обсъждане на легитимността на пещерни курсове организирани от неоторизирани 

и нелицензирани организации извън структурата на БФСп. 
5. Разни. 
 
Гласуване за предложението   
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 1: Приема се предложения дневен ред. 
 
По т. 1: Отчет за събрания членски внос до момента. 
 
Енчо Енчев: До момента членски внос са платили само 3 клуба. 
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По т. 2: Предложение за удължаване на срока за плащане на членския внос към 

БФСп за 2021 г. 
Явор Шопов: 
Предлагам срока за плащане на членския внос да бъде удължен до началото на 

Общото събрание. 
 
Гласуване за предложението   
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 2: Срока за плащане на членския внос да бъде удължен до началото на 

Общото събрание. 
 
 
По т. 3: Вземане на решения, свързани с организирането ОС на БФСп през 2021 г. 
 
3.а. Избор на място, дата, час и платформа за провеждане на ОС. 
Явор Шопов: 
Във връзка с епидемиологичната обстановка предлагам Общото събрание да се 

проведе на 15 май от 10.30 часа пред служебния вход на Националния музей „Земята и 
хората“. В случай, че епидемиологичната обстановка не го позволява, ще бъде проведено 
дистанционно по същото време, като линка за уеб конференцията ще бъде изпратен 
допълнително. 

 
Гласуване за предложението   
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 3: Общото събрание да се проведе на 15 май от 10.30 часа пред служебния 

вход на Националния музей „Земята и хората“. В случай, че епидемиологичната 
обстановка не го позволява, ще бъде проведено дистанционно по същото време, като 
линка за уеб конференцията ще бъде изпратен допълнително. 

 
3.б. Обсъждане и приемане на дневен ред за ОС. 
Явор Шопов: 
Предлагам следния Дневен ред: 
 
1. Отчет на свършеното от УС за изминалия период. 
2. Финансов отчет за 2020 г. 
3. Проект за бюджет за 2021 г. 
4. Календарен план за 2021 г. 
5. Промени в Управителния съвет на БФСп. 
6. Приемане на нови членове. 
7. Разни: Разглеждане на въпроса за стаята на Васил Левски 75 и наема и. 
 
3.в. Изпращане на покана за провеждане на ОС към членовете на БФСп с 

придружаващите я документи и закачане на такава на мястото за обявления в 
сградата на ММС. 

Явор Шопов – Енчо да направи проект, който да бъде изпратен на клубовете и закачен 
на 1я етаж на ММС и на вратата на стаята на БФСп в ММС. 
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3.г. Обсъждане, гласуване и приемане на подготвени вече документи (ако има 
такива) – календарен план на БФСп за 2021; Финансов отчет на БФСп за 2020; Проект 
на бюджет на БФСп 2021; Отчети за: дейността на БФСп за 2020, дейността на УС 
на БФСп за 2020, дейността на комисиите към БФСп за 2020 г. 

 
Енчо Енчев прочита финансовия отчет за 2020 г. 
 
Гласуване за предложението 
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 4: Приема се направения финансов отчет, според който има останала 

наличност от 5074.80 лв. 
 
Енчо Енчев предлага проект за финансов бюджет на БФСп за 2021 г. 
 
Гласуване за предложението 
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 5: Приема се предложения финансов план за 2021 г. 
 

Обсъждане, гласуване и приемане на календарен план на БФСп за 2021 
Енчо Енчев предлагам следния календарен план по месеци, като точните дати ще се 

уточняват допълнително в зависимост от епидемиологичната обстановка: 
1. Национален спелеофорум      октомври-ноември 
2. Експедиция Тененгебирге      август-септември 
3. Национални курсове за инструктори     октомври 
4. Технически прегледи (заедно със спелеофорума)   октомври-ноември 
5. ПК Русе – експедиция Марина дупка     юли 
6. експедиция "Орлова чука" 2021     септември 
7. ПК Искър, ПК Трявна и ПК Бонония Видин – експедиция „Башовишки печ 2021“  

октомври-ноември 
8. ПК Ъндърграунд състезание в пещера. септември 
 
Гласуване за предложението 
За – 6  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 6: Приема се така предложения календарен план за 2021 г. 
 
Отчетите за: дейността на БФСп за 2020, дейността на УС на БФСп за 2020 и дейността 

на комисиите към БФСп за 2020 г. ще бъдат направени от Цветан Остромски 
 
По т. 4: Обсъждане на легитимността на пещерни курсове организирани от 

неоторизирани и нелицензирани организации извън структурата на БФСп. 
Посочено беше, че този въпрос е от компетенцията на ММС и че изпратихме запитване 

до ММС. Получихме устен отговор, че провеждането на такива курсове е недопустимо, но 
писмен отговор още не е получен. 

 

По т. 5. Разни. 
Да се пусне писмо до всички клубове за работата с младежи. 
 
Гласуване за предложението   
За – 6  Против – 0 Въздържали се – 0 
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Край на заседанието 2110 
 
 
Протоколчик:     Председател на БФСп: 
/Петър Делчев/     /Явор Шопов/ 


