
Отчетен доклад

На Контролния съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм за 2016г.

Уважаеми дами и господа,

Докладът  на  Контролния съвет  на  Българската  федерация  по катерене  и  алпинизъм
съдържа информация за отчетния период до края на 2016 година.

Контролният  съвет   е  помагащ  орган  към  Българската  федерация  по  катерене  и
алпинизъм,  който  чрез  проверки  на  заседанията  на  Управителния  съвет  оказва
методична помощ и контрол, както присъства и участва със съвещателен глас.  КС води
своя  тетрадка  с  протоколи  от  тематичните  проверки  и  заседанията.  Подкрепя
мероприятия  по  дейността  на  федерацията  и  членовете  й,  както  и  офиса,  според
възможностите си с лоби,  делови контакти и логистична подкрепа.  През 2016 г. са
проведени  9  заседания  на  УС,  и  4  неприсъствени  заседания,  на  които  са  взети  6
решения. Разглеждания период премина до 22.04.2016г. под председателството на г-н
Кирил Русев и състав на УС: зам. председател Петко Тотев, членове - Николай Петков,
Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир Желязков,
Янко Танчев, Васил Киров, Деян Петков. На проведеното  отчетно-изборното събрание
на федерацията на 22.04.2016г. за председател на Българската федерация по катерене и
алпинизъм  бе  избран  г-н  Петко  Тотев  и  състав  на  УС:  зам.  председател   Николай
Петков, Дойчин Боянов, Дора Маринова, Калин Гърбов, Никола Недялков, Станимир
Желязков, Янко Танчев, Васил Киров, Тихомир Димитров, Мартин Маровски.

Контролния  съвет  е  в  състав  Елисавета  Първанова  –  председател  и  членове:  Боян
Петров и Мария Георгиева.

Новият  Управителен  съвет  е  регистриран  в  съда  с  Решение  от  17.05.2016г.  в  СГС.
Присъствието на членовете на УС в работата на заседанията е отразено в приложената
към  доклада  таблица.  Изказванията  на  УС,  това  са  изключително  ценна  обмяна  на
мнения,  мисли,  посоки,  информация  знания  и  опит  от  развитието  и  новостите  в
спортовете ни, правилниците за провеждане на състезанията,  тенденциите и опита в
Международните  организации,  тенденциите  в  съседни  и  другите  страни  и  света  в
развитие на алпинизма и другите спортове, спортно катерене в дисциплините скорост и
трудност  и  боулдър,  скално  катерене,  ледено  катерене,  ски  алпинизъм,  височинен
алпинизъм, стенен бигуол и хималаизъм, Патагония и Алпите и други, както тенденции
в  новаторството,  откривателството,  предизвикателството,  адвенчър  и  съвсем  нови
неоткривани досега и далечни изследователски обекти, опит и съвети. 

Международните  правилници  и  нашите  правилници,  новостите  и  новите  правила  и
изменения.

Съставът  на  УС  съдържа  специалисти  от  всички  спортове  и  дисциплини,  които
федерацията  администрира,  преподаватели  от  НСА  ,  преминали  и  израснали  чрез
спорта, хора със способности, познания и умения.



Изпълнителният секретар Дора Маринова държи в изрядна безупречност и подреденост
документацията  на  офиса  и  работи  при  дисциплина  на  безкомпромисност  делово.
Работата е организирана съобразно статуквото на дейността на федерацията. Проведени
са 9 заседания на УС с присъствие на членовете при наличие на кворум и вземане на
решенията с мнозинство от болшинството на членовете при коментар и разискване и
решаване на възникналите  казуси.

Елисавета Първанова                                      
Председател на КС на БФКА


