
2019

90 години организирано пещерно движение и 
45 години пещерно спасяване в България

EuroSpeleo 
Forum 13 TH

Sofia, Bulgaria
2019

Photos: Tsvetan Ostromski

ЕВРО-СПЕЛЕО ФОРУМ13 ТИ

26-29 септември
Долни Лозен, София

esf2019.speleo-bg.org



13ти   ЕвроСпелео Форум, esf2019.speleo-bg.org 
София, България 26ти – 29ти септември 2019

90 години организирана спелеология в България 
45 години Пещерно спасяване в България 

ЕвроСпелео Форум 2019, Първи циркуляр 
esf2019.speleo-bg.org 1 

Съдържание 
13ти ЕвроСпелео Форум .................................................................................................................................. 2 

Място на провеждане ...................................................................................................................................... 3 

Програма ........................................................................................................................................................... 6 

Регистрация и изложение ............................................................................................................................... 7 

Настаняване и храна ....................................................................................................................................... 8 

Официален език ............................................................................................................................................... 9 



13ти   ЕвроСпелео Форум, esf2019.speleo-bg.org 
София, България 26ти – 29ти септември 2019

90 години организирана спелеология в България 
45 години Пещерно спасяване в България 

ЕвроСпелео Форум 2019, Първи циркуляр 
esf2019.speleo-bg.org 2 

Организатори са Българска федерация по спелеология и Пещерно спасяване – България от 
името на Европейската федерация по спелеология. 

Под мотото „90 години организирано пещерно движение и 45 години пещерно спасяване 
в България“ форума ще осигури голямо разнообразие от дейности, за да бъде интересно и 
полезно за всеки участник. 

Някои от планираните дейности: 
 Презентации, постерни презентации и симпозиуми за изследване на пещери и 

експедиции, пещерна биология и биоспелеология, пещерна геология, геоморфология 
и география на карста, опазване на пещери и пещерно спасяване; 

 2ри Европейски спелео симпозиум за благоустроени пещери;  
 Спелео-олимпийски игри; 
 Пещерни, планински и културни мероприятия в програмата предхождаща срещата 

(21-25 септември); 
 Пещерни партита всяка вечер; 

Моля, запазете датите за 13 ти ЕвроСпелео Форум във вашия календар! 
Очакваме ви в София! 

Организационният комитет 

13ти ЕвроСпелео Форум ще се проведе в Националния учебен център 
на Червения кръст, Долни Лозен,  София, България от 26ти дo 29ти 
септември 2019. 
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Място на провеждане 

 

Националният учебен център на Червения кръст е разположен в красива борова гора в 
полите на Лозен планина, на 20 км от центъра на София. 

Хотелският комплекс на Националният учебен център е оценен с две звезди и се състои от 
5 отделни хотелски сгради, разположени на голяма терасовидна площ (8 единични стаи, 29 
двойни стаи, 17 тройни стаи, 2 апартамента и място за каравани и палатки). На 
разположение е и ресторант с капацитет 110 места.  

Националният учебен център на Червения кръст разполага със свой собствен конферентен 
център. Съоръженията за почивка включват: билярдна зала, фитнес, сауна, тенис корт и 
игрища за мини-футбол и баскетбол.  
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Как да стигнем 

Национален учебен център на Червения кръст, България 

Адрес  
ул. „Половград“ 31 
Долни Лозен, София 
България 

GPS координати: 42.5956177, 23.5063108 (десетични градуси, WGS84) 

Летище София 

Национален 
учебен център на 
Червения кръст 

https://www.google.bg/maps/place/%D1%83%D0%BB.+%E2%80%9E%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%E2%80%9C+31,+1151+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD/@42.6430396,23.3984123,12z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa7c2748beb095:0x423a74c13cc34450!8m2!3d42.5973806!4d23.5025776
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Обществен транспорт 
 
 
От Централна ж.п. гара / Централна автогара – София 
 Вземете автобус 213 или 305 / Цена 1.60 лв. 
 Слезте на спирката на болница „Св. Ана“ (1192) – 13 спирки, 25-30 мин.  
 Вземете автобус No 5 или 37 до Долни Лозен – 16 спирки, 35-40 мин. / Цена 1.60 BGN 

 
Билети може да закупите от шофьорите на автобусите (трябва да имате приготвени точно 1.60 лв. 
или 2 лв.) или от местата за продаване на билети на по-големите автобусни спирки. 
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Програма 

13ти ЕвроСпелео Форум ще се проведе в конферентните зали на Националния учебен 
център на Червения кръст, Долни Лозен, София, България. 
 
Програмата на ЕвроСпелео Форум 2019 ще включва следните теми и симпозиуми: 
 Изследване на пещери и пещерни експедиции; 
 Пещерна Биология / Био-спелеология; 
 Пещерна геология, Геоморфология и География на карста; 
 Опазване на пещерите; 
 Пещерно спасяване; 
 Симпозиум за благоустроените пещери; 

 
Също така:  
 Спелео-олимпийски игри. 

 
Предвидена е предварителна програма (21-25 септември), която ще включва пещерни, 
планински и културни мероприятия. Всички предварителни мероприятия, както и тези по 
време на ЕвроСпелео Форум 2019-та ще бъдат обявени във второто циркулярно писмо. 
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Регистрация и изложение 
 
Организационният комитет кани пещерните клубове, както и бизнес компании да участват 
като търговци или изложители на ЕвроСпелео Форум 2019.  
 
Повече информация относно условията и щандовете ще бъде осигурена във второто 
циркулярно писмо.  
 
Регистрационни такси за участници 
 
Ранно записване (1ви февруари 2019 – 31ви май 2019): 25 евро 
Стандартна регистрация (след 1ви юни и на място): 35 евро 
 
Регистрационната такса включва: 
 Достъп до зоната на конференцията; 
 Достъп до зоната на изложителите; 
 Комплект материали; 
 Ваучер за гала-вечеря и едно безплатно питие; 

 
Таксите за участие в страничните мероприятия трябва да бъдат заплатени отделно.  
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Настаняване и храна 

Настаняване 
 
Хотелският комплекс на Националния учебен център е оценен с две звезди. Той се състои 
от пет отделни хотелски сгради, разположени на обширна терасовидна площ в борова гора.  

 

Единична стая   30 лв. / 8 стаи 

Двойна стая   22 лв. на легло/ 44 лв. на стая / 29 стаи 

Тройна стая   18 лв. на легло / 60 лв. на стая / 17 стаи 

Апартамент   60 лв. / 2 апартамента 

Каравана / Кемпър  10 лв.  

Палатка    5 лв. 
 
 
 
 
 
 
 

Храна 
 
Националният учебен център разполага с ресторант с капацитет 110 места. 
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Официален език 

Официалният език на ЕвроСпелео Форум 2019 е английски. Всички презентации трябва да 
бъдат изготвени на английски език. Няма да бъде осигурен симултантен превод.  
 

 

 
 



Официални партньори на 
Европейската федерация по спелеология

www.scurion.chwww.aventureverticale.com www.sacidkordas.com
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European Speleological Federation
Fédération Spéléologique Européenne
www.eurospeleo.eu
contact@eurospeleo.org

 
Българска федерация по
спелеология
www.speleo-bg.org
bfs@speleo-bg.org

Пещерно спасяване, 
България
www.caverescue.bg
info@caverescue.bg

26-29 септември 
Долни Лозен, София

Union 
Internationale 
de Spéléologie
www.uis-speleo.org 
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