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П Р О Т О К О Л  002
от заседание на Управителния съвет на

ТД СЪРНЕНА ГОРА

Днес, 22.05.2014 г. в гр. Стара Загора от 18:00 ч. се проведе редовно заседание на Управителния 
съвет на ТД СЪРНЕНА ГОРА.  На заседанието присъстваха всички членове на управителния съвет, а 
именно: Валентин Иванов, Георги Боев, Григор Вътев, Денчо Колев, Енчо Станев, Клаудия Милкова, 
Любомир Банков, Митко Жечев, Чавдар Иванов. От състава на контролния съвет присъства председателя
Георги Гацин.

Заседанието протече при следния дневен ред, приет с пълно мнозинство:

1. Уеб сайт http://tdsrgora.com/ - Представяне на презентации и оферти от желаещи да участват в 
конкурса.
2. Информация за приходи и разходи на ТД, наемни отношения с контрагенти на Дружеството. Решения.
3. Доклад за констатираните належащи ремонтни дейности на х. Морулей от комисия в състав: Любомир
Банков, Денчо Колев, Чавдар Иванов, Велко Велков.
4. Доклад от Чавдар Иванов, Георги Боев и Митко Жечев относно извършено проучване на нормативната
уредба за изясняване възможностите за организиране и провеждане на туристически прояви с деца, 
юноши и девойки.
5. Обявяване на конкурс за длъжността секретар на ТД.
6. Разни
6 .1. Приемане на нови членове
6.2.  Молба от ДЗЗД Морулей. /Приложение 1/.
6.3.  Молба от Д. Аврамов, Ски клуб Сърнена гора. /Приложение 2/.
6.4.  Докладна записка - клуб ветерани /Приложение 3/.
6.5.  Писмо за Ескпедиция Ушба 2014 /Приложение 4/.
6.6. Предложения за подпомагане  на спелео експедиции от Спелео клуб Саламандър. /Приложение 5; 
Приложение 6/.
6.7. Други

По т. 1 от дневния ред: Представени бяха две оферти за участие в конкурса за обновяване и 
модернизиране на уеб сайта на ТД Сърнена гора, обявен от ръководството на дружеството.

- Оферта от СИСТЕМ-ТЕСТ ИГНАТОВИ ЕООД, гр. Стара Загора
- Оферта от ПУЛС ДИЗАЙН ЕООД, гр. Варна
Представителя на СИСТЕМ-ТЕСТ ИГНАТОВИ ЕООД, Георги Игнатов направи презентация.
ПУЛС ДИЗАЙН ЕООД не представиха презентация. 

След дискусия УС реши:
Възлага на СИСТЕМ-ТЕСТ ИГНАТОВИ ЕООД обновяване и модернизиране на уеб сайта на ТД 

Сърнена гора.

Гласуване:
За: 9 Против: 0 Въздържали се: 0

По т. 2 от дневния ред:
- След дискусия УС приема разясненията за приходите и разходите на дружеството.
- УС възлага на секретаря и касиера на дружеството да фактурират до края на м. май 2014 г. 

към контрагентите на дружеството полагащите им се по договор дялове от такса смет.
- УС възлага на Митко Жечев и секртетаря на ТД да набавят оферти за охрана на ТИЦ.
- След обсъждане на договора със счетоводната къща, обслужваща дружеството, УС възлага 

на оператвното ръководство да предоговори финансовите параметри по него. 

Гласуване:
За: 9 Против: 0 Въздържали се: 0
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По т. 3 от дневния ред: Във връзка с представения доклад за констатираните належащи 
ремонтни дейности на х. Морулей от комисия в състав Любомир Банков, Денчо Колев, Чавдар Иванов, 
Велко Велков, след продължителна дискусия УС реши:

Сформира комисия в състав Денчо Колев, Любомир Банков, Митко Жечев, която: 
1. Да изготви задание за ремонт на покрива на х. Морулей и да набави оферти за изпълнение.
2. Да организира въвеждането на ел. инсталацията в работен вид спрямо нормативните 

изисквания.
3. Да организира изработване на проект и набавяне на оферти за изграждане на отоплителна 

инсталация.
4. Да набави оферти за подмяна на дограмата на сградата.
Горепосочените да бъдат представени на следващото заседание на УС.

Гласуване:
За: 9 Против: 0 Въздържали се: 0

По т. 4 от дневния ред:
УС приема изнесения доклад от Чавдар Иванов, Георги Боев и Митко Жечев и възлага на 

председателя на дружеството да установи връзка с  ръководството на ТД Айгидик, гр. Благоевград за 
организиране на работна среща и обмяна на опит за работата с деца. Председателя да докладва за 
изпълнението на задачата на следващото заседание на УС.

Гласуване:
За: 9 Против: 0 Въздържали се: 0

Преди УС да пристъпи към т.5 от дневния ред Чавдар Иванов напусна заседанието.

По т. 5 от дневния ред:
След дискусия по длъжностната характеристика и одобряване на окончателен текст УС обявява 

конурс за длъжността „Секретар на ТД”.
Срок за приемане на документи: до 20.06.2014 г, до 18:00 ч. в канцеларията на дружеството.
Необходими документи:
1. Автобиография
2. Мотивационно писмо
3. Копие на диплома за образование
4. Копие на трудова книжка
 
Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

По т. 6.1. от дневния ред:
След разглеждане на представените молби за членство в ТД Сърнена гора УС приема 10 нови 
члена /Клуб Алпинизъм – 3 чл.; Клуб Пешеходен туризъм – 7 чл./.

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

По т. 6.2. от дневния ред след дискусия УС реши:
Отхвърля искането по постъпила молба от ДЗЗД Морулей и отправя покана за доброволно 

плащане на задълженията към ТД и ВиК.

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

По  т.  6.3.  от  дневния  ред след  продължителна  дискусия  в  присъствието  и  с  участието  на
вносителя на молбата Д. Аврамов , УС реши:

Предлага на членовете на ски-клуба:
1. Ски-клуба да бъде регистриран като спортен клуб по ЗЮЛНЦ.
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2. Членовете на ски-клуба да станат членове на АК Железник.
Решението на клуба да бъде внесено писмено до УС не по-късно от 10.06.2014 г.
 
Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

По т. 6.4. от дневния ред след дискусия УС реши:
Одобрява сумата от 1200 /хиляда и двеста/ лева за организиране честването юбилея на клуб

ветерани.

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

По т. 6.5. от дневния ред  след кратко представяне на експедиция Ушба 2014, с участието на
Григор  Вътев  –  член  на  АК  Железник  към  ТД  Сърнена  гора,  която  предстои  да  бъде  проведена  с
подкрепата на Българска федерация по катерене и алпинизъм, и  хода по нейното организиране,  УС
реши:

Подпомага експедиция Ушба 2014 със сумата от 600 лв. /шестстотин лева/.

Гласуване:
За: 7 Против: 0 Въздържали се: 1

По т. 6.6. от дневния ред УС реши:
- Подпомага със сумата от 1300 лв. /хиляд и триста лева/ участието на спелео клуб „Саламандър”

към ТД Сърнена гора с двучленен екип в международна експедиция „Пещерата на Лъва“, планина 
Лефка, остров Крит, Гърция, 09-24 август 2014 г., организирана от спелео клуб „СЕЛАС“, Гърция.

- Отлага за разглеждане на следващо заседание подпомагането на международна клубна 
експедиция „Радоиина-Бога“, планина „Проклетия“, Албания, 29 август -17 септември 2014 г., 
организирана от Спелео клуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ .

Гласуване:
За: 8 Против: 0 Въздържали се: 0

УС насрочва редовно заседание на 10.06.2014 г. с начален час 18:00 ч. в сградата на ТД Сърнена
гора, бул. Цар Симеон велики 62, гр. Стара Загора. 

След приемане на решенията, поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Протоколист:.......................................... Председател:..........................................
/В. Велков/ /Г. Вътев/
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Приложение 1. Молба от ДЗЗД Морулей.
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Приложение 2. Молба от Д. Аврамов, Ски клуб Сърнена гора. 
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Приложение 3. Докладна записка - клуб ветерани.
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Приложение 4. Писмо за Ескпедиция Ушба 2014.

ДО УС на ТД СЪРНЕНА ГОРА, Стара Загора

Уважаеми Дами и Господа,

 Съобразно своите цели Алпийски клуб ЖЕЛЕЗНИК чрез своя представител Григор 
Вътев организира Експедиция Ушба 2014. Експедицията ще бъде проведена в Голям Кавказ на
територията на Република Грузия, в близост до границата с Русия.

Всяка експедиция е конкретно насочена. Специфични цели на Ушба 2014 са:
- осъществяване  на  българско  изкачване  по  изключително  технически

сложната югозападна стена на вр. Ушба (4710 м.н.в.) – еталон за майсторство
в алпинизма 

- популяризиране и повишаване информираността за нивото на съвременния
български алпинизъм 

Да  се  обърнем  към  Вас  ни  подтикна  стремежа  и  желанието,  получавайки  Вашата
подкрепа:

- да имаме силен съюзник за извеждане за пореден път българския алпинизъм
на  международната  сцена,  както  са  го  правили  Христо  Проданов  и  други
именити български алпинисти 

- да  се  асоциира  ТД  СЪРНЕНА  ГОРА  със  спортния  хъс  и  победителите,
показвайки своята съпричастност към българския спорт и стремежа за високи
постижения.

За нас ще бъде чест и гордост да работим заедно за престижа и популяризирането на
бързоразвиващия се наш град Стара Загора! 

Обръщаме  с  молба  към  Вас  финансовото  обезпечаване  на  експедицията  да  бъде
подпомогнато от дружеството със сумата от 700 лв.

 
Предлагаме на вниманието Ви следните приложения:
1. Проектна рамка на експедицията и бюджетно разпределение на средствата

13.05.2014 г.                                                                         С уважение: ...........................
гр. Стара Загора                                                                                                 Г. Вътев
                                             СНЦ Алпийски клуб Железник
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П Р О Е К Т 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА
“Ушба 2014”

СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ
1. Българско изкачване на Ушба - Южен (4 710 m) по югозападната стена.

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
Начало: 15 юли 2014 г.
Край: 3 август 2014 г.

Забележка: датите са ориентировъчни. Началото на експедицията ще бъде точно определено
според метеорологичните прогнози за района.

ОРГАНИЗАТОРИ НА ЕКСПЕДИЦИЯТА

Григор Вътев от името на:       

Овагим Кешишян от името на:

Сотир Стойчев от името на:       АК Христо Христов, гр. Смолян 
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С ПОДКРЕПАТА НА:                                                                                    

      

   

                    
                       
УЧАСТНИЦИ В ЕКСПЕДИЦИЯТА

Участниците в експедицията са активни представители на алпийските спортни клубове
в  страната.  През  последните  години  неизменно  са  в  призовата  тройка  на  проявите  на
Българската федерация по катерене и алпинизъм в спортните дисциплини администрирани от
нея.  Всички участници в експедицията имат  натрупан солиден опит в планините на Азия,
Европа и Южна Aмерика.

Григор  Вътев  -  член  и  председател  на
Алпийски  клуб  "Железник",  член  на  УС  на
Туристическо дружество "Сърнена гора", гр.
Ст. Загора.

2006 г. - изкачва вр. Матерхорн (4478 м.)
по  италианския  ръб  и  западноевропейския
първенец вр. Мон Блан (4807 м.).

2006 г. -  участник  в  експедиция  на  вр.
Чулу Ийст (Chulu East – 6 584 m.) в Непал.

През 2009 г. изкачва заедно с Никола Леваков и Сотир Стойчев източната стена на вр.
Агуя Де ла С (Aguja De la S) в Патагония, Аржентина.

2009 г. – вицерепубликански шампион по Алпинизъм – лятно,  в свръзка с Христо
Кирилов (АК “Млад дихател”, София).
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2010 г. –  вицерепубликански  шампион по Алпинизъм – зимно,  в  свръзка с  Дамян
Чолпанов (АК “Железник”, Ст. Загора).

2010 г. – опит за изкачване по северната стена на вр. Гранд Жорас (4 208 м.) – зимно,
в свръзка с Никола Леваков и Сотир Стойчев. 

2011 г. – Държавен шампион по алпинизъм – зимно в свръзка с Никола Леваков и
Сотир Стойчев.

Август  2011 г. –  изкачване  по  Северната  стена  на  вр.  Пиц  Бадиле  (3308  м.)  по
маршрута Касин, Брегалски Алпи, Швейцария. 

2011  г. –
сребърен
медалист  на
държавното
първенство  по
алпинизъм  –
лятно  в
свръзка  с
Дамян
Чолпанов  (АК
Железник,  гр.
Стара Загора).

Януари 
2012 – 
изкачване на 
вр. Фиц Рой /3 
405 м./ по 
маршрута 
Борис 
Симончич, 

Патагония, Аржентина.
Март 2012 –  Държавен шампион по алпинизъм – зимно.
Септември 2012  – вицерепубликански шампион по Алпинизъм – лятно, в свръзка с Овагим 
Кешишян (КПП Вертикал, Пловдив).

Септември 2013 – трето място на републиканското първенство по алпинизъм – лятно. 
Октомври 2013 – 12 място на Световно първенство по алпинизъм, Крим, Украйна.
Октомври 2013 – 1-во място в Балканска катерачна среща, Демир Капия, Македония.
Март 2014 -  1-во място в Зимна Републиканска алпиниада Мальовица 2014 /в свръзка с 
Овагим Кешишян и Сотир Стойчев/.

Овагим Кешишян –
член на КПП Вертикал, гр.
Пловдив

Септември  2005 г. -
връх  Арарат  (5 165 м.).
Изкачване по южната страна в
експедиция на КПП  Вертикал,
гр. Пловдив.

2009г. -  изкачване  по
северо-изтония  ръб  на  Пиц
Бадиле  и  по  италианския  ръб
на в. Матерхорн.

Август  2011  г. –
изкачване  по  Северната  стена
на вр. Пиц Бадиле (3 308 м.) по
маршрута Касин, Брегалски Алпи, Швейцария.

2012г.  -  вицерепубликански  шампион  по
Алпинизъм – лятно, в свръзка с Григор Вътев.

Октомври 2013 – 12 място на Световно
първенство по алпинизъм, Крим, Украйна.
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Октомври 2013 – 2-ро място в Балканска катерачна среща, Демир Капия, Македония,
в свръзка с Григор Вътев.

Март 2014 -  1-во място в Зимна Републиканска алпиниада Мальовица 2014 /в 
свръзка с Григор Вътев и Сотир Стойчев/.

Сотир Стойчев - член на Алпийски
клуб "Христо Христов" към Туристическо
дружество "Карлък", гр. Смолян.

През 1990 г. изкачва първенеца на
Алпите, Мон
Блан (4807
м.) по
класическия
маршрут.

1994
г. е годината,
в която Сотир
атакува и
успешно
изкачва вр.
Пти Дрю
(3733 м) по Американския тур и по ръба на Бонати. 

През 1998 г. като участник в българска експедиция
преминава Словенския маршрут по Безименната кула на 
Транго Тауър (6257 м) в Каракорум, Пакистан. През същата
година Сотир е в Татрите за зимно изкачване.

През 2005 г. – изкачване на вр. Кедар Доум (6 813 
м.), Гархвалски Хималаи, Индия.

През 2007 г. Сотир участва в опит за изкачване на 
вр. Аксу (5 621 м.), част от Туркестанския хребет в 
Киргизия.

През 2009 г. изкачва заедно с Никола Леваков и Григор Вътев източната стена на вр. 
Агуя Де ла С (Aguja De la S) в Патагония, Аржентина.

2010 г. – опит за изкачване по северната стена на вр. Гранд Жорас (4208 м.) – зимно, 
в свръзка с Никола Леваков и Григор Вътев. 

2011 г. – Държавен шампион по алпинизъм – зимно в свръзка с Никола Леваков и 
Григор Вътев.

Март 2014 -  1-во място в Зимна Републиканска алпиниада Мальовица 2014 /в 
свръзка с Овагим Кешишян и Григор Вътев/.

КРАТКА СПРАВКА ЗА ВЪРХА
Ушба се  състои от два върха – Северен (4 690 м) и Южен (4 710 м.).  Характеризира със
стръмен профил, нестабилни метеорологични условия и е най-красивия, и суров Кавказки
връх. Намира се в грузинската област Сванетия на границата с Русия. С върха са свързани
множество  легенди,  а  на  грузински  името  му  означава  –  “Планина  на  вещици”.  Ушба  е
символът на Кавказкия алпинизъм, така както Матерхорн за Алпите.  От всички страни на
върха се спускат монолитни, гранитни стени с дължина до над 1500 м.
Ушбинското  плато,  разположено  на  височина  4 000  м  е  покрито  с  масивен  ледник  и  е
обградено от върховете на главния хребет – Шхелда, Малка Ушба, пик Щуковски, Чатъйн и
Ушба. От юго-запад платото е ограничено от дългия, силно нарязан Източен гребен “триона”
на Източна Шхелда.
 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

1. Управление.
Управлението на проекта се осъществява от АК “Железик”. 
2. Подготовка.
Цялостната предварителна подготовка на участниците в експедицията се осъщесвява

на територията на България. 
3. Осигуряване на екипировка и специализирани съоръжения. 
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Необходимата  екипировка  и  специални  алпийски  съоръжения  се  осигуряват  чрез
спомоществователи,  лични  финансови  средства  и  клубовете,  в  които  участниците  в
експедицията членуват.

4. Дейности за информираност и публичност на резултатите от изкачването.
За информираност и публичност на проекта ще бъдат организирани  пресконференции,

презентации на национално и местно ниво, ще бъдат публикувани филм с видеоматериали от
експедицията и статия с подробна информация за изкачването.

БЮДЖЕТ
Бюджетът е изготвен по цени, които са валидни към 13.01.2014 г. До началото на 
експедицията са възможни някои отклонения от посочените стойности, което няма да 
рефлектира върху организационния план.
Перо Ед. Цена, лв. Брой Сума, лв. Сума, EUR Източник

Подготовка в България - лагери, 
индивидуални тренировки, 
възстановяване

300 3 900 460 лични

Медицинска застраховка с асистанс и 
спасителни разноски /10 000 EUR 
застрахователна сума за 3 души, за 20
дни/

179,54 1 179,54 92 Подпомагане

Лиофилизирана храна, енергийни
гелове, сушени плодове, ядки

1200 1 1200 614 Подпомагане

Режийни по време на пътуването и 
престоя в градовете

400 3 1200 614 Подпомагане

Аптека- лекарства и материали
300 1 300 153 Подпомагане

Организационни разходи 200 1 200 102 лични
Спален чувал Mammut Alpine UL 
Winter

796 3 2388 1221 Подпомагане

Обувки Spantik - La Sportiva
840 3 2520 1288 Подпомагане

Еспадрили La Sportiva Katana
190 3 570 291 Подпомагане

Ръкавици Mammut Expert Pro Glove
175 3 525 268 Подпомагане

Транспортни разходи /Ст. Загора, 
България - Местиа, Грузия/ 

1200 1 1200 614 Подпомагане

Непредвидени разходи 500 1 500 256 лични
Общо:   10782,54 5513  

ПОДГОТОВКА
Подготовката за експедицията се извършва на територията на България чрез интензивни
тренировки на разнообразни терени и в различни метеорологични условия. Предвидени са 
изкачвания с акцентиране върху дълги, предимно традиционни маршрути по Централна стена 
в района на гр. Враца, Северната стена на вр. Вихрен, скалните масиви в Мальовишкия дял на
Рила, Северен Джендем в Стара планина. В тренировъчния план са предвидени изкачвания на
трудни спортни маршрути, интензивни тренировки на изкуствена стена и интензивна общо-
физическа подготовка.

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ
Експедиция Ушба 2014 с амбициозната цел да бъде осъществено изкачване по 
югозападната стена на по-високия южен връх /4710 м/ несъмнено ще предизвика 
огромен обществен, респективно медиен интерес и ще представи отлична 
възможност за експонация и реклама на всички, които подкрепят проекта. 
Григор Вътев, Овагим Кешишян и Сотир Стойчев отправяме горещ апел към всички, 
имащи възможност да се включат в набавянето на необходимата екипировка,
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специализирана  храна  и  медикаменти,  финансови  средства  за  успешното
реализиране на експедицията!

С уважение: Григор Вътев
СНЦ Алпийски клуб Железник
+359 89 6634 187 
grigor.vatev@gmail.com
www.vatev.blogspot.com

2014 г.
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Приложение 5. Международна експедиция „Пещерата на Лъва“.

Международна експедиция „Пещерата на Лъва“, планина Лефка, остров Крит, Гърция,
09-24 август 2014 год., организирана от спелео клуб „СЕЛАС“, Гърция.

Последните няколко години спелео клуб „СЕЛАС“ организира всяко лято 
изследователски експедиции в района на планината Лефка на остров Крит. Основните 
цели на тези експедиции са проучвания в най-дълбоките пещери на Гърция – 
„Горготакис“(Gorgothakas cave  -1208м) и „Пещерата на Лъва“( Lion cave  -1100м). 
Цели на експедицията:
Продължаване проучванията в „Пещерата на Лъва“ – втората по-дълбочина пещера в 
Гърция с денивелация -1110 метра и дължина 2,5 км.

- Продължаване на проучването, от лявата страна на реката (нагоре по течението 
на водата) при -480 метър, за да се проучи възможността за свързване на 
„Пещерата на лъва“ с пещера „LOC81“ или с  „Gourgouthakas“ ( най-дълбоката 
пещера в Гърция, с вход в непосредствена близост до Лъва). Миналата година 
проучването е спряло на -550 м при осем метра водопад. 

- Организиране на по голям подземен лагер за 4 и повече човека.
- Събиране на инсталираното оборудване на „Политехническия университет на 

Крит“ за анализ на хидрологичните данни.
- Инсталиране на Радон сензори по дълбоко в пещерата за измерване нивата на 

радиация.
- Проучване на нови обекти в района.

Участниците ще бъдат разделени на прониквачни екипи от 2 човека. Всеки екип ще има
определени цели за изпълнение, както и ще подпомага други екипи в работата.   
От спелео клуб „Саламандър“ при ТД „Сърнена гора“ ще участват 2 човека - един 
прониквачен екип. 
Основните разходи на участниците от спелео клуб „Саламандър“ ще бъдат пътни 
разноски, и такса за участие в експедицията.
Бюджет:
Вид разход 1 човек 2 човека Искано финансиране от 

ТД „Сърнена гора“
Автобус: Стара Загора - Атина 130 лв 260 лв. 260 лв.
Ферибот: Пиреа – Ираклио 
(Крит)

80 лв. 160 лв. 160 лв.

Ферибот: Ираклио - Пиреа 80 лв. 160 лв. 160 лв.
Автобус: Атина - Стара Загора 130 лв. 260 лв. 260 лв.
Такса участие в експедицията: 
храна, екипировка, 
застраховка, др. – 9 евро на ден

14 д. х 18 лв. 
= 252 лв.

504 лв. 360 лв.

Други разходи: джобни пари, 
непредвидени такси и 
транспортни услуги, друго. 

200 лв. 400 лв. 100 лв.

Общо: 1052 лв. 2104 лв. 1300 лв.
При цените на билетите за различните видове транспорт е взета средна стойност.
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Приложение 6. Международна клубна експедиция „Радоиина-Бога“.

Международна клубна експедиция „Радоиина-Бога“, планина „Проклетия“, Албания,
29 август – 17 септември 2014 год, организирана от Спелео клуб „Саламандър“ при ТД

„Сърнена гора“.

Над 10 години Спелео клуб „Саламандър“ не е организирал самостоятелни 
международни експедиции. През този период  членове на клуба са участвали в много 
национални и други международни прояви придобивайки опит и знания. През 2014 
година клуба реши да организира самостоятелна експедиция в Северна Албания, 
района на село Бога – връх Радоиина

Района на Северна Албания е доста интересен за пещерняците. Геоложките 
проучвания показват, че в района има възможност за едни от най-дълбоките пещери в 
Европа и Света. Българските пещерняци преди двадесет години започват работа в 
района откривайки и проучвайки най-дълбоките и най-големи пещери в Албания. През 
1997 година геополитическата обстановка налага прекъсване на проучванията в района 
за осем години. Последната българска експедиция в района на село Бога – връх 
Радоиина е проведена през 1996 година(в експедицията участват 4 човека от 
СК„Саламандър), оставяйки доста открити интересни пещери непроучени. Целта на 
нашата експедиция е да възобнови тези проучвания и открие нови пещери. 
Ръководител на експедицията ще бъде Таньо Марков, пещерняк с дългогодишен опит и
участник в последните две експедиции в района. Водят се разговори с ПК „Хелектит“ 
за съвместна експедиция.
Цели на експедицията:

- Продължаване на проучването в пещерата „Шпела Фосили“ -142 метра. През 
1996 година проучването спря на -142 поради технически трудности и 
недостатъчно време. Геоложките проучвани показват, че пещерата може да 
надмине -1000 метра денивилация.

- Проучване на 2 безименни пещери, намерени в края на експедицията през 1996 
год., и имащи евентуално голям потенциал.

- Проверяване на пещерата „ВВ 32“ – през 1995 проучването беше спряно на -65 
метра от снежна тапа. 

- Биоспелеоложки изследвания.
- Проучване на нови обекти в района.
- Проучване на района с цел продължаване проучванията през следващите години

– пътеки, места за лагери, обекти за работа.

Състава на експедицията ще бъде от 5 човека. Ще бъдат направени два прониквачни 
екипа от по 2 човека. 

План на експедицията:
Планираното време на пътуване от Стара Загора до село Бога, Албания е 1,5 дена, 
където ще бъде дадена почивка до края на деня. Първият работен ще започне изнасяне 
на багажа към базовият лагер. На вторият работен два човека ще обходят района и ще 
локализират работните обекти, а останалите ще продължат с изнасяне на багажа. От 
третият до тринадесети работен ден ще се работи по набелязаните цели на 
експедицията. В лагера ще остава по един човек, който ще почива, поддържа лагера, 
добива вода, готви и др. На 18 ден от експедицията ще започне изнасяне на багажа от 
базовият лагер до с. Бога, и на следващият ден отпътуване към Стара Загора.
Бюджет:
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Вид разход Предвидени
разходи

Искано финансиране 
от ТД „Сърнена гора“

Пътни разходи - гориво: Стара Загора – с. Бога, 
Албания – Стара Загора 1800 км. 

800 лв. 800 лв.

Пътни разходи – гранични такси, пътни такси, 
други.

250 лв. 250 лв.

Застраховка – зелена карта МПС 50 лв.
Застраховка участници 5ч.х19д. х 1лв 95 лв. 95 лв.
Храна - 5ч.х19д. х 10лв 950 лв. 950 лв.
Други разходи: джобни пари, непредвидени 
разходи и друго. 

800 лв.

Общо: 2850 лв. 2000 лв.
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