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ИСТОРИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ПЛАНИНСКА ШКОЛА ‘МАЛЬОВИЦА’

С няколко катерачни курса на Витоша, Лакатник и Враца след 1946 г. тогавашният Комитет по алпинизъм полага основите на обновения български алпинизъм. Те преминават при голям ентусиазъм и подготвят много алпинисти. Те показват и някои слабости в организационно и педагогическо отношение.
Бюрото на Републиканската секция по алпинизъм преценява, че може алпинизмът да се издигне на нивото на останалите видове спорт, ако подготовката на начинаещите се води непрекъснато и целенасочено, целогодишно. Бюрото стига до решението да се открие Централен алпийски лагер /ЦАЛ/.
Подготовката започва още от 1951 г. и се състои в подсигуряване на база, екипировка и съоръжения, изработване на програма за занятията и др.
На 14 януари 1952 г. с Постановление номер 43 Министерският съвет взема решение за откриването на лагера. „Бюрото на Министерския Съвет – се казва в постановлението - одобрява ВКФС да организира със съдействието на МНО и МВР постоянен алпийски лагер в Рила планина, който да започне работа от февруари 1952 година".
В документа се посочва, че обучението трябва да се води през цялата година, а времетраенето на всяка смяна да бъде по 21 дни. То задължава ВКФС в срок от един месец да представи програма за обучението в лагера. Постановлението дава право на участниците в курсовете да ползват служебен отпуск по време на обучението си в лагера, като получават 75% от трудовото си възнаграждение.
На 28 януари бюрото на РСА определя ръководство и инструктори на лагера и решава в първите пет смени да се обучават по 64 души вместо в Рила - на Пирин, х. „Вихрен". Андрей Тодоров и лейтенант Тотко Игнатиев заминават на Пирин, за да се запознаят на място с условията. РСА не разполага със собствена материална база,затова инвентарът се допълва и от самите алпинисти и инструктори.
На 17 март 1952 г. от Разлог към х. „Вихрен" поемат 30 тежко натоварени катъра и 60 войника поемат трудния път към хижата. Тогава път нагоре няма, а снегът е над метър и половин. Достигането на хижа „Вихрен" става за два дни, с преспиване на х. „Бъндерица".
Откриването на лагера става на 19 март 1952 г. „Драги мои помощници и курсисти - казва началникът - днес, 19 март 1952 г., е светла дата в историята на българския алпинизъм. Мечтата стана действителност. Днес започва първият учебен ден на първото училище за алпинисти".
Първата смяна е в следния състав:
1. Ганчо Игнатиев – началник,
2. Лейтенант Тотко Игнатиев – началник на военния персонал,
З. Андрей Тодоров – зам.-началник по учебно-спортната част,
4. Емил Милчев – старши инструктор,
5. Христо Борисов, Енчо Петков, Иван Мишев, Никола Шехларски, Христо Попов и Георги Кирилов - инструктори
6. Капитан Чолаков – лекар,
7. Технически персонал - пет души.
8. Курсисти - 63 военнослужещи.
Първият етап, наречен „Пирински",  се осъществява при трудни условия. На 3 смени, от 19 март до 24 май 1952 г., са подготвени 191 алпинисти.
На 10 юни 1952 г. ЦАЛ се премества в Рила. До ноември работи на х."Мальовица", а от декември – в местността „Меча поляна". Тук, в сърцето на Рила, инструктори и курсисти намират подходящи условия за работа. Близките скали на Калбура бързо стават скален полигон. По тях са трасирани редица тренировъчни маршрути с различна на трудност за начинаещи и напреднали.
До лагера няма път и всички материали, съоръжения, инвентар и храна се изнасят с катъри, а често и на гръб на повече от 5 км. За помещения дори и в късните есенни дни служат брезентови палатки. При изключително трудни условия живее и работи дванадесетата смяна през ноември 1952 г. Тя влиза в историята като „смяната на героите". Петнадесет дни курсистите изкарват затрупани под снега, но нито едно практическо занимание не е провалено.
Този етап, наречен „Мальовишки", дава на българския спорт 991 алпинисти. В края на годината - първа от създаването на ЦАЛ, е отчетен голям успех. От март до ноември са подготвени 1182 алпинисти.
В местността „Меча поляна" лагерът се установява за постоянно и тук започва неговото благоустрояване. То е дело главно на доброволния труд на инструктори и курсисти. Те правят тухли, пренасят камъни, копаят водопроводи. Първоначално е построена „столовата". Със собствен труд е построена и една дървена барака, която служи за спално помещение. Постепенно изникват още няколко и не след дълго в тях се настаняват курсистите, инструкторите и персонала.
Централният алпийски лагер работи като учебно заведение на ВКФС до октомври 1956 г. На 31 януари 1957 г. по решение на Министерския съвет е закрит „по целесъобразност". За петте години съществуване алпийска подготовка получават 6177 души:
1952 година - 1182 алпинисти,
1953 година - 1464, от които 190 инструктори,
1954 година - 1191 алпинисти,
1955 година - 1140 алпинисти,
1956 година - 1200 алпинисти.
Така хиляди младежи и девойки от всички краища на страната получават алпийска подготовка и голяма част от тях дават принос за развитието на българския алпинизъм.
В лагера началници последователно са Ганчо Игнатиев, Петър Златев, Борис Маринов, Кирил Петров и Аврам Аврамов. Много ентусиазъм в работата си влагат и началниците на учебно-спортната работа - Андрей Тодоров, Цанко Бангиев, Артин Артинян.
Инструктори на отделения са Христо Борисов, Иван Мишев, Енчо Петков, Рачо Мойновски, Петър Статков, Петър Ставрев, Димитър Ошагелов, Йордан Мачирски, Валентин Филипченко и други. В работата на лагера влагат силите си и възпитаниците на Висшия институт за физкултура - Милко Чернев, Александър Джидров, Ангел Гаврилов, Кръстьо Алексиев, Михаил Янев и много други, които донасят със себе си методиката на обучението и възпитанието. След тях идват цивилните инструктори – Иван Шехтов, Емил Милчев, Георги Кирилов, Петър Сфидосов, Сандю Бешев, Стефан Евстатиев.
След закриването на лагера през януари 1957 г. бараките му известно време се използват като хижа. От началото на 1959 г. ЦАЛ е възстановен под името Централна планинска школа /ЦПШ/. Началник е Кирил Петров, а инструктори - Александър Джидров, Георги Любенов и Георги Георгиев. Първата смяна започва от 27 април и продължава до 17 май и в нея се обучават 54 начинаещи и младши инструктори от София, Варна, Кюстендил, Шумен, Благоевград, Велико Търново, Калофер и Стара Загора.
В рамките на възстановения Български туристически съюз Централната планинска школа „Мальовица" започва да се модернизира и усъвършенства. През 1966 г. тя се сдобива с нова сграда. В нея има учебни кабинети, зали и спални помещения със 72 легла за курсистите. Снабдена е със съвременна и модерна екипировка и съоръжения.
С годините рязко се повишава качеството на учебната работа, а дейността и се разнообразява значително. Тя се превръща в международен център и база за подготовка на националните ни отбори по алпинизъм и ориентиране. В школата се провеждат вътрешни и международни алпиниади, сборове и други. Обучават се кадри по алпинизъм и ориентиране и по другите видове спорт и техните разновидности.
Като началници се изреждат редица наши известни алпинисти и педагози - Аврам Аврамов, Кирил Петров, Павел Димитров, Щилян Атанасов, Орлин Чачановски. Дълги години като инструктори работят Благовеста Аврамова, Милка Петрова, Сийка Димитрова, Станка и Младен Катранджиеви, Бойка и Иван Кандиларови, Николай Грънчаров, Любомир Недков, Александър Мучов, Павлин Петров, Радко Марков, Георги Любенов, Тотю Дюлгеров, Георги Георгиев и редица още, имената на които е трудно да се изброят. През различни периоди като инструктори или само като курсисти през школата са преминали всички наши алпинисти, в това число и заслужилите майстори и майсторите на спорта.
Централният алпийски лагер, преименуван в Централна планинска школа, се превръща в едно от най-реномираните планинарски училища не само у нас, но и в Източна Европа.

НАЧАЛНИЦИ НА ЛАГЕРА /ШКОЛАТА/

1. Ганчо Игнатиев - от 15 март до 24 май 1952 г.2. Петър Златев - от 10 юни 1952 до 6 март 1954 г.3. Ганчо Игнатиев - от 4 септември 1954 до 31 юли 1956 г.4. Борис Маринов - от 1 август до 9 октомври 1956 г.
5. Аврам Аврамов - от 10 октомври 1956 до 1 май 1957 г.
6. Кирил Петров - от 15 февруари 1958 до 31 август 1959 г.
7. Аврам Аврамов - от 1 септември 1959 до 1 май 1967 г.
8. Павел Димитров - от 1 май 1967 до 1 август 1984 г.
9. Щилян Атанасов - от 1 октомври 1984 до 31 декември 1987 г.
10. Аврам Аврамов - от 15 февруари 1988 до 30 април 1993 г.
11. Орлин Чачановски - от 1 май 1993 г. – неправомерно отстранен от БТС.
12. Иван Кандиларов – в момента

НАИМЕНОВАНИЯ НА ШКОЛАТА

1. Централен алпийски лагер /ЦАЛ/ - от 19 март 1952 г. до 31 януари 1957 г.
2. Централна планинска школа /ЦПШ/ „Мальовица" - от 15 февруари 1959 г. до 10 април 1985 г.
3. Централна планинска школа /ЦПШ/ „Христо Проданов" - от 10 април 1985 г. до 1 януари 1992 г.
4. Учебен център „Мальовица" - от 1 януари 1992 г.

Забележка:
1. През 1957 и 1958 г. Централният алпийски лагер се ползва като хижа.
2. От 1 октомври 1991 г. до 1 януари 1992 г. Централната планинска школа „Христо Проданов" прекратява дейността си и е в процес на ликвидация.
З. След напускането на Щилян Атанасов /декември 1987 г. в школата идва Милка Петрова, която изпълнява длъжността Директор до идването на Аврам Аврамов - февруари 1988 г.

Из “Върхове – летопис на българския алпинизъм”
Български Алпийски Клуб


