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ПРОТОКОЛ № 3 / 25.05.2022 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено 

дистанционно по платформата на Google 
 

Дистанционна връзка по интернет: Явор Шопов, Алексей Стоев, Цветан Остромски, 
Петър Делчев 

Няма кворум 
 
Водещ - Явор Шопов;  Протоколчик по видеозапис– Петър Делчев 
Начало на заседанието: 20:00 
 
Явор Шопов:  
Предлагам следния дневен ред 
 
Дневен ред: 
1. Информация за минали активности 
2. Подготовка на националните инструкторски курсове 
3. Взаимодействие с Българското пещерно дружество 
4. Вземане на решения свързани с организирането на ОС на БФСп. 
 a. Избор на място, дата час и платформа на провеждане на ОЦ. 
 b. Обсъждане и приемане на дневен ред на ОЦ. 
 c. Изпращане на покана за провеждането на ОС към членовете на БФСп с 
придружаващите я документи и закачане на такава на мястото за обявление в сградата 
на ММС. 
 d. Утвърждаване на актуалния списък с членовете на БФСп, към датата на 
провеждане на заседанието. 
 e. Разпределение на задачите по изготвяне на документи свързани с ОС на БФСп. 
5.  Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на ОС. 
6.  Разни. 
 
Гласуване за предложението   
За – 3  Против – 0  Въздържали се – 0 
Решение № 1: Приема се предложения дневен ред. 
 
По т. 1: Информация за минали активности. 
Явор Шопов: Представя кореспонденцията и предложенията на БФСп за  

необходимите промени в ЗФВС до Зам.-председателя на парламентарната Комисия по 
въпросите на децата, младежта и спорта . 

 
 
По т. 2: Подготовка на националните инструкторски курсове. 
Явор Шопов: Предлагам Алексей Стоев да провери дали курсовете могат да се 

проведат на базата в Тешел. 
Приема се предложението курсовете да се проведат на туристическата база в Тешел. 
 
По т. 3: Взаимодействие с Българското пещерно дружество. 
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Явор Шопов: Пещерното дружество предлага да проведем съвместно заседание за 
подготовката на Балканския пещерен сбор и неговото провеждане.  

 
По т. 4. Вземане на решения свързани с организирането на ОС на БФСп. 
Явор Шопов: Във връзка с Ковид пандемията не можахме да си проведем ОС в началото 

на годината. 
Предлагам да го проведем през юли в Природонаучния музей или в НМЗХ, като на 

следващия УС ще определим: 
a. Датата, мястото и часа и ОС. Провеждането трябва да е присъствено. 
b. Приемем дневен ред на ОС. 
c. Изпращане на покана за провеждането на ОС към членовете на БФСп с 
придружаващите я документи и закачане на такава на мястото за обявление в сградата 
на ММС. 
 d. Утвърждаване на актуалния списък с членовете на БФСп, към датата на 
провеждане на заседанието. 
 e. Разпределение на задачите по изготвяне на документи свързани с ОС на БФСп. 
 
По т. 5.  Обсъждане на предстоящите дейности до следващото заседание на ОС. 
Явор Шопов: Следващото заседание ще бъде само за провеждането на ОС на БФСп. 
 
По т. 6.  Разни 

 
Край на заседанието 2100 
 
 
Протоколчик:     Председател на БФСп: 

/Петър Делчев/     /Явор Шопов/ 


