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ПРОТОКОЛ 
от Общото събрание на БФСп 

проведено в Националния музей „Земята и хората“,  
бул. „Черни връх № 4, София 

на 15.05.2021 г. 
 

 
10:30 ч. Цветан Остромски, избран като председател на мандатната комисия на 
заседание на УС на БФСп, Решеие № 4 от Протокол № 3 от дата 10.05.2021 г. – За сега са 
се регистрирали, представяйки мандатни писма, представителите на 4 клуба, членове на 
БФСп. Това е по-малко от 50% от всичките 9 членове на сдружението (няма кворум). По 
закон трябва да отложим с 1 час началото на събранието (до 11:30), след което можем да 
започнем, независимо колко делегати присъстват. 

 
На събранието присъстват в качеството на гости: Николай Симов, Д. Стефанова, Димитър 
Кожухаров и Орлин Атанасов, като представител на сдружение Пещерно спасяване.  

 
11:30 – Начало на Общото събрание. 

 
Явор Шопов – да почетем с едноминутно мълчание нашите приятели, които напуснаха 
редици ни през изтеклата година. Следва ставане на крака и минута мълчание. 
 
 
Процедурни предложения 
 
Явор Шопов – Предлагам за Мандатна комисия Цветан Остромски и Георги Стайчев. 

 
Гласуване за процедурно предложение: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Процедурно решение 1: Цветан Остромски и Георги Стайчев са избрани от ОС за членове 
на Мандатната комисия. 

 
Цветан Остромски – Изминал е един час от обявеното време за начало на общото 
събрание. Регистрирали са се, представяйки мандатни писма, представителите на 4 клуба, 
които са членове на БФСп: 

„Джендема“ Пловдив 
Ъндърграунд - София  
ПК Искър – София 
ПК „Академик“ Русе 

 
Можем да започнем общото събрание. 
 
Явор Шопов – Предлагам за протоколчик на ОС да бъде избран Петър Делчев.  
 
Гласуване за процедурно предложение: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 

http://www.speleo-bg.org/
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Процедурно решение 2: Петър Делчев е избран за протоколчик на ОС на БФСп. 

 
Явор Шопов – Поради малкия брой представители, предлагам комисията по 
преброяването да бъде от един човек и това да е Цветанка Вълкова. 
 
Гласуване за процедурно предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Процедурно решение 3: Цветанка Вълкова е избрана за преброител на гласовете на ОС на 
БФСп. 
 
 
Явор Шопов - Предлагам следния Дневен ред, изпратен Ви в поканата за ОС: 
 

1. Отчет за дейността на УС на БФСп за 2020 г. – обсъждане, гласуване и приемане. 
2. Финансов отчет на БФСп за 2020 г.  – обсъждане, гласуване и приемане. 
3. Проектобюджет на БФСп за 2021 г. 
4. Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2021 г. 
5. Промени в състава на управителния съвет на федерацията. 
6. Приемане на нови членове на БФСп. 
7. Разни 

 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 

 
Решение 1: Приема се работата на Общото събрание да продължи по предварително 
обявения в поканата дневен ред. 
 
 
По т. 1: Отчет за дейността на УС на БФСп за 2020 г. – обсъждане, гласуване и 
приемане. 

 
Цветан Остромски: представя предварително изпратения отчетен доклад и отчетите на 
комисиите към него. 
 
Явор Шопов – Предлагам да приемем така направения отчет. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 2: Предложения Отчетния доклад за дейността на УС на БФСп за 2020 г. се 
приема. 
 
 
По т. 2: Финансов отчет на БФСп за 2020 г.  – обсъждане, гласуване и приемане 

 
Енчо Енчев – чете финансовия отчет и разяснява точките в него. 
Явор Шопов: Предлагам финансовия отчет да бъде приет. 
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Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 3: Предложеният финансов отчет на БФСп за 2020 г. се приема.  
 
 
По т. 3: Проектобюджет на БФСп за 2021 г. 
 
Енчо Енчев – чете проекта за бюджет на БФСп за 2021 г. 

 
Явор Шопов: За 2021 г. няма да има финансиране от ММС преди да се изпълни 
изискването от членуването на 15 лицензирани клуба. Приходите на федерацията ще са 
само от членския внос. До сега са платили членския си внос 4 клуба. С набраните средства 
няма да може да покрием режийните разноски – наемите на помещенията в ММС и 
Клуба на пещерняка. Ще се наложи да събираме пари от доброволни вноски от 
пещерняци, за да може да ги задържим. Трябва да се ускори работата по лицензирането 
на останалите пещерни клубове. 
 
Предлагам да одобрим проектобюджета. 

 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 4: Приема се проектобюджета на БФСп за 2021 г. 
 
 
По т. 4: Обсъждане и гласуване на календарния план на БФСп за 2021 г. 

 
Явор Шопов: Във връзка с извънредното положение, извънредната епидемиологична 
обстановка и невъзможността за финансиране от ММС за 2021 г. голяма част от 
предложените мероприятия отпаднаха. Затова предлагам да утвърдим само тези, които 
са физически и финансово възможни. Обсъжда се провеждането на всяко едно 
мероприятие залегнало в проекта за календарния план за 2021 г. 
Поради липса на финансиране всичките мероприятия ще бъдат на лични разноски на 
участниците или финансирани по проекти на пещерните клубове. 
На базата на дискусията е изготвен и предложен за гласуване окончателен вид на 
календарния план. Таблицата с утвърдените мероприятия в календарния план за 2021 
г. е в Приложение 1 към протокола. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 5: Приема се календарния план на БФСп за 2021 г. 
 
 
По т. 5: Промени в състава на управителния съвет на федерацията. 

 
Явор Шопов: 
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Поради несъответствие с изискванията на устава на БФСп и подаване на оставка на някои 
от членовете на УС се налага да се направят следните промени с състава на Управителния 
съвет на Българска федерация по спелеология:  
 
Ангел Иванов – представител на СК „НЕПИАСТ – Бургас“. Отговаря на изискванията на 
устава. Подал писмена оставка и желае да бъде освободен от състава на УС поради лични 
причини.  

Енчо Енчев – представител на „Пещерно спасяване“. Не отговаря на изискванията на 
устава като представител на колективен член на сдружението.  

Красимир Колевски – представител на СК „Луцифер“ – Търговище. Не отговаря на 
изискванията на устава като представител на колективен член на сдружението. Отделно е 
подал писмена оставка и желае да бъде освободен от състава на УС.  

Лъчезар Младенов – представител на ПК „Черни Връх“ – София. Не отговаря на 
изискванията на устава като представител на колективен член на сдружението.  

Николай Симов – представител на ПКСУ „София“ – София. Не отговаря на изискванията на 
устава като представител на колективен член на сдружението.  

Петър Делчев – представител на СПК „Академик“ – София. Не отговаря на изискванията на 
устава като представител на колективен член на сдружението.  

 
Моля, Общото събрание да приеме така предложените промени. 

 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 6: Общото събрание приема така предложените оставки поради 
констатираното несъответствие. 

 
Явор Шопов:  
Съгласно устава на БФСп, общия брой на членовете на УС трябва да е минимум 5 души. 
Членовете на УС трябва да са членове на пещерни клубове, членуващи в БФСп. Всеки клуб 
има право да има най-много един представител. Това силно ограничава възможностите 
за попълване на състава на УС. 
Предлагам УС да бъде от 5 члена и в него да влязат представителите на следните 
лицензирани клубове: 

Георги Стайчев – представител на ПК „Ъндърграунд“, 
Алексей Стоев – представител на ПК „Саламандър“ - Стара Загора, 
Крум Сираков – представител на ПК „Джендема“ - Пловдив. 

 
Цветан Остромски – Предлагам гласуването да бъде явно. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 7: Приема се гласуването за нови членове на УС на БФСп да бъде явно. 

 
Явор Шопов: Предлагам Управителния съвет да бъде намален на 5 души. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
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Решение № 8: Приема се Управителният съвет да бъде от 5 души. 

 
Явор Шопов: Предлагам за нов член на Управителния съвет да бъде избран Георги 
Стайчев, представител на ПК „Ъндърграунд“ - София. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 9: Приема за нов член на Управителния съвет да бъде избран Георги Стайчев. 

 
Явор Шопов: Предлагам за нов член на Управителния съвет да бъде избран Алексей 
Стоев,  представител на ПК „Саламандър“ – Стара Загора. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 10: Приема за нов член на Управителния съвет да бъде избран Алексей Стоев. 

 
Явор Шопов: Предлагам за нов член на Управителния съвет да бъде избран Крум 
Сираков,  представител на ПК „Джендема“ - Пловдив. 
 
Гласуване за предложението: 
За – 4  Против – 0  Въздържали се – 0 
 
Решение № 11: Приема за нов член на Управителния съвет да бъде избран Крум Сираков. 
 
 
По т. 6: Приемане на нови членове на федерацията. 

 
Явор Шопов: Няма постъпили молби за нови членове 
 
 
По т. 7: Разни 

 
Явор Шопов: Трябва да разгледаме въпроса със стаята на федерацията, която е на бул. 
Васил Левски 75. Договорът ни за ползването и‘ изтича през месец юни. От една страна 
поради липса на финансиране имаме голям проблем с поддържането ѝ, но от друга на 
този адрес е регистрирана федерацията, там е архива и библиотеката на федерацията, 
които няма къде да отидат. 
Следва дискусия за ползите и загубите от отказването на стаята федерацията на бул. 
Васил Левски 75. 

 
Решение № 12: УС да направи всичко възможно да запази стаята на бул. Васил Левски 75 
при същите условия. 
 
Явор Шопов: Постъпило е писмо от Пещерно спасяване за прехвърляне на собствеността 
на автомобила за пещерно спасяване. 
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Крум Сираков: Не можем да вземем решение преди да видим документите, цитирани в 
писмото и условията поставени в тях. Дори не знаем къде се намира понастоящем 
автомобилът. 
 
Реплика от Орлин Атанасов – намира се на адреса на Трънката- ул. Есперанто № 8 . И ако 
искате да знаете, като го взимахме, резервоарът му беше празен, и от него липсваха сто 
лева, което винаги държахме вътре за гориво и въобще за непредвидени случаи.   

 
Петър Делчев: Предлагам да се направи споразумение с Пещерно спасяване за ползване 
на автомобила, който е придобит целево за тази цел. 

 
Цветан Остромски: Предлагам в споразумението с Пещерно спасяване за ползване на 
автомобила, да се впише да се осигури ползването му и от другите пещерни организации 
при необходимост. 

 
Крум Сираков: Поемам ангажимент след получаване на документите да изляза със 
становище. Ще използвам и помощта на други юристи от Федерацията, за да съм сигурни, 
че не бъркам някъде. 

 
Край 13:55. 
 
 
 
Протоколчик:      Председател на БФСп: 

/Петър Делчев/      /Явор Шопов/ 


