БЪЛГАРСКИАЛПИЙСКИКЛУБ
НАРЕДБА
ЗА КУРСОВЕТЕ ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО АЛПИНИЗЪМ
Главапърва
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С настоящата наредба се определят условията и редът за организиране и провеждане на
курсове за начално обучение по алпинизъм.
Чл.2.(1) Курсове за начално обучение по алпинизъм, наричани по-нататък курсовете, могат да
организират и провеждат само алпийските клубове, които притежават спортен лиценз по чл.17
от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и са получили разрешение от Българския
алпийски клуб (БАК).
(2) БАК организира и провежда курсове при условията, определени в настоящата наредба.
Чл.3.(1) Контролът върху организирането и провеждането на курсовете се осъществява от БАК
като спортна федерация по алпинизъм по смисъла на чл.14 от ЗФВС и в съответствие със
спортен лиценз Nо 9/14.05.1997г., издаден на основание чл.19 от същия закон от Комитета за
младежта, физическото възпитание и спорта.
(2) БАК води регистри за лицата, които могат да провеждат обучението в курсовете и за лицата,
които са ги завършили успешно.
Глававтора
ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ
Чл.4.(1) Организаторът на курс подава заявление в БАК. Към заявлението се прилагат тематичен
план с график по дати за провеждане на заниманията и списък на ръководителя и инструкторите.
(2) Председателят на БАК или упълномощен от него член на Управителният съвет се произнася
по заявлението в двуседмичен срок от получаването му и издава разрешение за провеждане на
курса, ако организаторът на курса и лицата, които ще провеждат обучението в курсовете,
отговарят на изискванията, предвидени в настоящата наредба.
(3) Разрешението за провеждане на курса се обявява по подходящ начин, включително и в
Интернет страницата на БАК.
Чл.5.(1) В курсовете могат да бъдат обучавани пълнолетни дееспособни лица, а навършилите 15годишна възраст - само с писмено разрешение на родителите (настойника).
(2) Участниците в курса преминават медицински преглед за удостоверяване възможността им да
спортуват.
Чл.6. Организаторът на курса застрахова участниците и инструкторите за времето на
провеждане на практическите занимания.
Чл.7. Заниманията се провеждат съобразно “Тематичен план за начално обучение по
алпинизъм”, в който се определя задължителният минимум учебен материал в курсовете.
Чл.8. Организаторът на курса води списък на курсистите, в който отбелязва тяхното присъствие

на заниманията.
Чл.9.(1) Курсът завършва с изпит, който се провежда пред изпитна комисия.
(2) Изпитната комисия се състои от инструктори в курса и представител/и на БАК.
Главатрета
ОТЧЕТНОСТ
Чл.10.(1) Успешно завършилите курса получават удостоверение за начално обучение по
алпинизъм, което се се издава от БАК.
(2) Удостоверението по ал.1 съдържа:
1. името и знакът на издателя;
2. правното основание, номерът и датата на издаване;
3. наименованието и времето на провеждане на курса;
4. личните данни на курсиста и
5. успехът на курсиста от теоретичните и практическите занимания.
(3) Удостоверението се подписва от председателя на изпитната комисия и от представител на
БАК.
Чл.11.(1) Организаторът изпраща в Управителния съвет на БАК списък на лицата, които са
завършили успешно курса.
(2) Списъкът по ал.1 се подписва от ръководителя на курса и се заверява от представителя на
БАК в изпитната комисия.
Чл.12. Успешно завършилите курса придобиват право да участват в сборовете и състезанията по
различните алпийски дисциплини.
Главачетвърта
КОНТРОЛ
Чл.13.(1) БАК осъществява контрол при провеждането на курсовете.
(2) БАК има право да изпраща свои представители на теоретично и/или практическо
занимание/я от съответния курс, за който има издадено разрешение.
Чл.14.(1) Представителят на БАК в изпитната комисия се определя от председателя на БАК.
(2) Представителят на БАК осигурява удостоверения за успешно завършилите курса.
Чл.15. БАК води регистър на успешно завършилите курс за начално обучение.
Чл.16. БАК води регистър на правоспособните инструктори по алпинизъм, които имат право да провеждат
занимания в курсовете.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Управителният съвет на БАК одобрява Тематичния план по чл.7, образците документи и дава
други указания за организирането и провеждането на курсовете и прилагането на настоящата

наредба.
§2.(1) Управителният съвет на БАК организира публикуването на наредбата, Тематичния план,
образците документи и другите указания, като и разгласяването им сред алпийските клубове,
включително като ги публикува в Интернет страницата на БАК.
(2) Измененията и допълненията в актовете и документите се публикуват и разгласяват по
начина, определен в предходната алинея.
§3. Настоящата наредба е приета с решение на Управителния съвет на БАК, което е взето на
заседание, проведено на 8 февруари 2000г., на основание чл.19,ал.1,т.4 от ЗФВС.

