
ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ ПРЕЗ
2017 г.

I.   Спортна дейност

1. Ледено катерене

Международен спортен календар:

Световно първенство, 4-5.02, Шампени е Веноаз, Франция: 
1. дисциплина трудност (73 мъже):

 Фикрет Фейзулов – 51-во място
 Косьо Локмаджиев – 55-то място
 Тихомир Димитров – 59-то място

2. дисциплина скорост (48 мъже) :
 Тихомир Димитров – 12-то място

Класирането  на  състезателите  в  дисциплината  трудност  на  световното  първенство  затвърди
тенденцията на отстъпление от позициите, които имахме в леденото катерене в близките години.
Дванадесетото  място  Тихомир  Димитров  в  скоростта  е  единственото  изключение  от  тази
тенденция.  Обективна  причина  е  и  отсъствието  на  Минчо  Петков  и  Радка  Петкова,  които
спечелиха държавното първенство през януари, но пради лични причини не успяха да вземат
участие в световното първенство. Продължава да стои проблема с подготовката на състезателите
в леденото катерене и по-точно с липсата на открито на кула за ледено /  Dry Tooling катерене.
Държавното първенство, което беше проведено на 14-15.01 на Боянския водопад на Витоша, се
проведе  почти  изцяло  на скала,  поради  липса  на  достатъчно  натечен  лед.  Състезанието  се
проведе при голям интерес, с участието на 27 състезатели от 9 клуба. 

2. Ски-алпинизъм

Международен спортен календар:

Световна купа, 11-12.02, Ерзинчан, Турция
Ивона Михайлова – жени
- индивидуално (16 състезателки) – 13-то място
- спринт (16 състезателки) – 13-то място

Световно първенство, 24.0  2 –   01.03, Алпаго - Пианкавало, Италия: 
индивидуално:

 Петя Тотева – девойки (15 състезателки) - 14-то място
 Ивона Михайлова - жени (47 състезателки) – 40-то място
 Георги Радев - мъже (73 състезатели) – 58-мо място
 Никола Петков – мъже (73) – 65-то място
 Никола Петков – младежи (14) – 14-то място

отборно:
 Георги Радев  / Никола Петков - мъже (29 отбора) – 18-то място



спринт:
 Петя Тотева – девойки (14) - 14-то място
 Ивона Михайлова - жени (40) – 34-то място
 Георги Радев - мъже (60) – 45-то място

скоростно изкачване:
 Петя Тотева – девойки (16) - 16-то място
 Ивона Михайлова - жени (49) – 42-ро място
 Кирил Николов - мъже (66) – 50-то място
 Никола Петков – мъже (66) – 58-мо място
 Никола Петков – младежи (19) – 19-то място

Международно състезание   Diablerets,   04.03, Швейцария
отборно - жени:
Ивона Михайлова / Петя Тотева (9 отбора) – 6-то място

Международно състезание   Pierra Menta, 1  4.03, Франция
отборно: 
мъже: Иван Геров / Тервел Тотев (196 отбора) – 114-то място
юноши: Иван Танчев / Гуилем Функ – Белгия (45 отбора) – 24-то място

Международно състезание   Sellaronda, 2  4.03, Италия
отборно: 
Мария Николова / Константин Атанасов (82 отбора) – 43-то място

Световна купа, 25-26.03, Мондоле, Италия
индивидуално:
Ивона Михайлова – жени (23 състезателки) – 21-во място
Петя Тотева – девойки (11) - 10-то място
спринт:
Ивона Михайлова – жени (21) – 21-во място
Петя Тотева – девойки (10) - 10-то място

Международно състезание   Adamello Ski Raid, 02  .0  4  , Италия
отборно - мъже: 
Иван Геров / Тервел Тотев (301 отбора) – 152-ро място

Международно състезание     Elbrus RedFox Race  ,   01.05, Русия
индивидуално:
Ивона Михайлова – жени (6 състезателки) – 1-во място
отборно - жени:
Ивона Михайлова / Петя Тотева (3 отбора) – 1-во място

През 2017 г. главното състезание за сезона беше световното първенство. На състезание от такъв
ранг за първи път участваха 3-ма наши състезатели – Петя Тотева (девойки),  Никола Петков
(младежи) и Кирил Николов, останалите 2-ма участници бяха опитните Георги Радев и Ивона
Михайлова. Кирил Николов, който има високи постижения в ски-ориентирането и планинското
бягане,  участва  само  в  1  дисциплина  –  скоростно  изкачване,  в  която  постигна  най-добрия
резултат от нашите участници – на 20.65 % от победителя, но и това стигна само за класиране на



50-то  място  при  мъжете.  Въпреки,  че  с  класирането  си  нашите  спортисти  са  във  втората
половина  на  таблицата,  положителното  е,  че  постиженията  на  двамата  млади  атлети  в  най-
силните  им  дисциплини  са  със  следващата  най-малката  разлика  с  победителите  в  техните
възрастови  групи  –  около  27-28  %.  Участието  на  отбора  Иван  Геров  –  Тервел  Тотев  в  две
състезания от престижната верига  La  Grande Course в ски-алпинизма им донесе класиране в
средата  на  таблицата.  За  съжаление  недостатъчния  бюджет  в  ски-алпинизма  не  позволява
финансиране  на  участието  на  състезателите  в  други  международни  състезания,  освен  на
световното първенство и състезателите сами плащат участието си. Продължава да стои нерешен
проблемът  с  липсата  на  треньори  по  ски-алпинизъм.  Това  можем  да  посочим  като  основна
причина  за  недобрите  резултати  и  класиране  на  нашите  състезатели  в  международните
състезания, както и за развитието на този спорт у нас. Обнадеждаващ е фактът, че наблюдаваме
навлизане  на  млади  състезатели  в  последните  години,  случва  се  подмладяване  на  отбора.
Наблюдава се тенденция на увеличаване на участниците в  състезанията по ски-алпинизъм в
държавния спортен календар, което също е позитивен факт.

През 2017 г. у нас бяха проведени 7 състезания по ски-алпинизъм. Държавните първенства бяха
в 4-те отделни дисциплини – спринт на Витоша – 12 участници, скоростно изкачване на Боровец
– 33 участници, индивидуално на Картала, Рила – 19 участници, отборно на Мальовица – 20
сстезатели  в  А  маршрут  и  16  –  в  Б  маршрут.  БФКА  организира  още  едно  състезание  -
индивидуално на Витоша, благодарение на сътрудничеството с фондация „София 2018“, които за
втора година отбелязаха на Витоша Световния ден на снега.  Още две традиционни състезания
бяха проведени в ски-алпинизма - купа „Сърнена гора“ в района на Седемте езера - отборно
състезание с организатор АК „Железник“, Стара Загора и купа „Николай Проев - Пройката“ -
индивидуално с организатор сдружение „Свободни планини“.     

3. Спортно катерене

Международен спортен календар:

СК боулдър, 8-9.04, Мейринген, Швейцария
жени (77 състезателки)

 Юлия Керемедчиева – 56-то място
 Петя Гърбова – 77-мо място

мъже (115 състезатели)
 Никола Петров – 69-то място
 Мартин Пенков – 93-то място
 Владислав Ангелов – 111-то място

ЕК боулдър, 29-30.04, Грац, Австрия
юноши 14-15 г. (49 състезатели)

 Христо Урумов – 33-то място
 Матей Мицев – 36-то място
 Димитър Русев – 46-то място

юноши 16-17 г. (57 състезатели)
 Петър Иванов – 4-то място
 Стоян Петров – 49-то място
 Никола Мирчев – 52-ро място

юноши 18-19 г. (37 състезатели)



 Филип Дончев – 32-ро място
 Христо Алтънчев – 33-то място

ЕК боулдър, 20-21.05, Соуре, Португалия
юноши 16-17 г. (26 състезатели)

 Петър Иванов – 2-ро място

ЕК трудност, 27-28.05, Имст, Австрия
юноши 14-15 г. (49 състезатели)

 Матей Мицев – 36-то място
 Христо Урумов – 37-мо място

юноши 16-17 г. (56 състезатели)
 Петър Иванов – 2-ро място

ЕК трудност, 10-11.06, Дорнбирн, Австрия
юноши 14-15 г. (45 състезатели)

 Христо Урумов – 29-то място
 Матей Мицев – 33-то място

юноши 16-17 г. (47 състезатели)
 Петър Иванов – 7-мо място

ЕП трудност и скорост, 1-2.07, Кампитело ди Фаса, Италия
скорост - жени (49 състезателки)

 Мария Георгиева – 36-то място

ЕК боулдър, 18-19.07, Аржентиер ла Бесе, Франция
юноши 14-15 г. (45 състезатели)

 Матей Мицев – 21-во място
 Петър Атанасов – 27-мо място
 Христо Урумов – 32-ро място

юноши 16-17 г. (52 състезатели)
 Петър Иванов – 3-то място

ЕК боулдър, 5-6.08, София
девойки 14-15 г. (24 състезателки)

 Десислава Димова – 19-то място
 Ани Трендафилова – 24-то място

юноши 14-15 г. (27 състезатели)
 Петър Атанасов – 10-то място
 Матей Мицев – 16-то място
 Димитър Русев – 19-то място
 Христо Урумов – 26-то място

девойки 16-17 г. (25 състезателки)
 Велла Неделчева – 20-то място
 Мартина Дякова – 22-ро място

юноши 16-17 г. (37 състезатели)
 Петър Иванов – 7-мо място



 Никола Мирчев – 22-ро място
 Константин Гайдаров – 28-мо място
 Стоян Петров – 36-то място

юноши 18-19 г. (25 състезатели)
 Филип Дончев – 13-то място
 Христо Алтънчев – 16-то място
 Елмир Неделчев – 25-то място

ЕП и СК боулдър, 18-19.08, Мюнхен, Германия
жени (ЕП - 77 състезателки; СК – 114 състезателки)

 Петя Гърбова – 64-то място ЕП; 97-мо място СК
мъже (ЕП - 101 състезатели; СК – 166 състезатели)

 Никола Петров – 81-во място ЕП; 131-во място СК
 Владислав Ангелов – 92-ро място ЕП; 152-ро място СК

СП юноши и девойки, 30.08 – 10.09, Инсбрук, Австрия
боулдър:
юноши 14-15 г. (90 състезатели)

 Матей Мицев – 13-то място
 Христо Урумов – 22-ро място
 Петър Атанасов – 75-то място

юноши 16-17 г. (132 състезатели)
 Петър Иванов – 4-то място
 Стоян Петров – 66-то място

юноши 18-19 г. (87 състезатели)
 Христо Алтънчев – 71-во място

трудност:
юноши 14-15 г. (88 състезатели)

 Петър Атанасов – 37-мо място
 Матей Мицев – 41-во място
 Христо Урумов – 51-во място

юноши 16-17 г. (121 състезатели)
 Петър Иванов – 30-то място
 Стоян Петров – 86-то място

юноши 18-19 г. (82 състезатели)
 Христо Алтънчев – 46-то място

скорост:
юноши 14-15 г. (74 състезатели)

 Матей Мицев – 22-ро място
 Петър Атанасов – 59-то място
 Христо Урумов – 61-во място

юноши 16-17 г. (110 състезатели)
 Петър Иванов – 40-то място
 Стоян Петров – 98-мо място

юноши 18-19 г. (72 състезатели)
 Христо Алтънчев – 60-то място

комбинация:



юноши 14-15 г. (58 състезатели)
 Матей Мицев – 15-то място
 Христо Урумов – 32-ро място
 Петър Атанасов – 44-то място

юноши 16-17 г. (89 състезатели)
 Петър Иванов – 3-то място
 Стоян Петров – 67-мо място

юноши 18-19 г. (52 състезатели)
 Христо Алтънчев – 31-во място

ЕП боулдър 15-19.09, Слани, Чехия
юноши 14-15 г. (36 състезатели)

 Матей Мицев – 16-то място
 Петър Атанасов – 25-то място
 Христо Урумов – 34-то място

юноши 16-17 г. (52 състезатели)
 Петър Иванов – 1-во място
 Стоян Петров – 43-то място

юноши 18-19 г. (37 състезатели)
 Христо Алтънчев – 24-то място

ЕП трудност и скорост, 29.09-01.10, Перм, Русия
трудност:
юноши 14-15 г. (22 състезатели)

 Петър Атанасов – 16-то място
юноши 16-17 г. (24 състезатели)

 Петър Иванов – 6-то място
скорост:
юноши 14-15 г. (20 състезатели)

 Петър Атанасов – 16-то място
юноши 16-17 г. (24 състезатели)

 Петър Иванов – 10-то място

При  мъжете  и  жените  през  2017  г.  най-важното  състезание  беше  европейското  първенство.
България  беше  представена  от  3-ма  състезатели  в  боулдъра  и  1  състезателка  в  скоростта.
Представянето  и  на  4-мата  състезатели  беше  незадоволително  –  класирането  на  всички  е  в
последната третина на таблицата. 

Както и в предишните години, най-големите успехи в състезанията по катерене са свързани с
Петър Иванов, който през 2017 г. беше юноша втора година във възрастовата група 16-17 г. На
СП спечели бронзов медал в олимпийската дисциплина на катеренето - комбинацията, с което си
осигури квота за участие в МОИ в Буенос Айрес през 2018 г.  Петър направи това по много
убедителен начин, със стабилно представяне на финала в трите дисциплини, където зае 3-то
място  на  боулдър,  4-то  в  трудността  и  6-то  в  скоростта.  Петър  Иванов  направи  отлично
състезание и в коронната си дисциплина – боулдър, където само малшанс го лиши от сребърния
медал и остана на 4-то място. С оглед голямата конкуренция – 132 състезатели в дисциплината
оценяваме високо и това 4-то място. Другият наш представител, който постигна добро класиране
с участието си на СП е Матей Мицев в групата 14-15 г. Постиженията на Матей оценяваме като



много добри, имайки предвид двете контузии, които имаше през годината, които попречиха на
пълноценната му подготовка.  Той беше вторият български състезател на първенството, който
намери място на полуфинал – в дисциплината боулдър, където остана на 13-то място. Още един
от състезателите в групата 14-15 г. - Христо Урумов направи добро представяне в боулдъра, беше
първият „под чертата“ за полуфинала и остана на 22-ро място. Оценяваме постижението му с
оглед и на това, че е първа година в групата, в следващата година отново ще е в нея. Третият ни
представител в групата 14-15 г. Петър Атанасов тепърва ще разкрива потенциала си, той също е
първа  година  в  групата,  а  СП  беше  на  практика  второто  му  официално  международно
състезание.  Под очакванията  се  представи Стоян Петров  в  групата  на  16-17 г.  Натоварената
програма  на  шампионата  и  големият  брой  участници  в  последните  години  доведоха  до
удължаване на времето за провеждане, тази година световното първенство продължи 12 дни.
Само 4 дни след последният старт на СП започваше ЕП – боулдър в Чехия, така че състезателите
– участници в СП проведоха тридневен лагер и директно продължиха от Австрия към Чехия.
Заедно с тренировъчния лагер преди СП се получи един своеобразен състезателен „маратон“ за
нашите атлети. 

На ЕП – боулдър Петър Иванов потвърди отличната си форма и стана за втори път европейски
шампион – този път във възрастовата група 16-17 г. Матей Мицев отново успя да се класира за
полуфинал, където остана на 16-то място. 

Последното състезание за сезона за юноши и девойки беше ЕП – трудност и скорост в Русия,
където България беше представена от Петър Иванов и Петър Атанасов. Петър Иванов успя да се
класира за финала в трудността, където малко не му достигна в борбата за медалите и остана на
6-то  място.  В  скоростта  той  успя  да  влезе  във  финалния  кръг,  но  остана  10-ти  в  силната
конкуренция  на  домакините  от  Русия,  които  окупираха  първите  5  места.  Петър  Атанасов  в
групата 14-15 г. успя да влезе във финала и на двете дисциплини, където остана на 16-то място.

В крайното класиране за ЕК в дисциплината боулдър Петър Иванов зае 2-ро място, с класиране в
отделните кръгове на 1-во, 2-ро, 3-то и 4-то място. В дисциплината трудност е на 7-мо място в
крайното класиране.

При децата до 14 год. за поредна година отчитаме отлични постижения. Александра Тоткова 
(р.2005 г.) и Мартина Бангеева (р. 2006 г.) спечелиха трите най-силни международни състезания 
за деца до 14 г.: Youth Color Climbing Festival (Австрия), Petzen Climbing Trophy (Австрия) и 
Rock Junior (Италия). Александра продължава със силните си изяви и на скали, където в рамките
на 2 дни успя да премине маршрути от висока категория - два 8a и един 8b. Българските отбори 
бяха начело и в трите състезания, което ни кара да гледаме с оптимизъм на бъдещето на 
катеренето у нас. 

Българските състезатели по катерене са начело и на балканските пъренства, в трудността при 
децата до 14 г. имаме 7 титли. На БП боулдър при децата имаме 3 шампиони, а при ю/д – 4. С 
тези резултати България е начело в класирането сред балканските нации, където участват още 
Сърбия, Румъния, Гърция и Македония. 

През август в София беше проведена европейска купа в дисциплината боулдър за юноши и 
девойки. Състезанието мина при отлична организация, за което домакините от БФКА бяха 
поздравени от гостуващите отбори и техническото ръководство на състезанието. Домакинствата 
на състезания от такъв ранг са  много важни за популяризиране и развитие на спортното 
катерене сред децата, юношите и подрастващите. Като домакини БФКА имаше право на двойна 



квота, така че беше дадена възможност на състезатели и извън националния отбор да вземат 
участие. Състезанието се предаваше онлайн в You Tube, където в 2-та дни на състезанието 
имаше общо 18 960 индивидуални гледания.

Алпинизъм

Като спорт, който се практикува на открито, със свободен достъп до катерачните обекти, стени и
върхове, алпинизмът подлежи най-малко на администриране. Въпреки това трите алпиниади,
проведени през 2017 г. - държавните зимна и лятна, както и през юни на Мальовица, събраха
заедно десетки алпинисти.

XXV-та Арктическа експедиция, в състава на която действаха нашите алпинисти Николай 
Петков и Дойчин Боянов беше много успешна и изпълни поставени задачи пред алпинистите, а 
именно - изкачени 3 неизкачвани върха, прокаран нов маршрут и извършена важни геодезически
замервания. 

Алпинистър Боян Петров успя да изкачи тази година още 2 осемхилядника, с което вече има 10
изкачени  осемхилядници,  четири  остават  до  Хималайската  корона.  Бяха  осъществени
изкачвания в Алпите и много други планини по света, сред които се откроява зимното изкачване
на Пти Дрю на Никола Леваков и Дамян Чолпанов.  

II. Екипиране на катерачни маршрути

През 2017 г. бяха подкрепени пет проекта, които заедно с маршрутите, екипирани за държавното
първенство  по  скално  катерене  допринесоха  за  подобряване  и  развитие  на  спортната
инфраструктура  на  открито.  Това  е  много  важна  дейност,  която  за  съжаление  също  е
недофинансирана  и  се  разчита  на  доброволния  труд  на  катерачите.  Продължава  успешното
сътрудничество с дирекцията  на ПП „Витоша“,  които осигуриха 3 хил.лв.  за  поддържане на
катерачния  обект  Комините.  В  рамките  на  подкрепения  проект  беше извършено  обрушване,
почистване  на  маршрути,  изграждане  на  площадки,  разчистване  на  пътеките  за  достъп,
преекипиране на маршрути. 

III. Общо събрание и Управителен съвет

През 2017 г. бяха проведени 9 заседания на УС, от които 1 неприсъствено. Редовното отчетно
общо събрание се проведе в края на април с едва 4 делегати на клубовете – членове на БФКА.

IV. Клубове

През 2017 г. в БФКА са членували 33 клуба, като 1 от тях е почетен член – Клубът на ветераните
„Мальовица“. СК „АлПиринСки“, гр. Банско отпадна от членство през април, но в последствие
възстанови членството си в БФКА. 

Продължава пасивното отношение на клубовете по отношение на възможноста за финансиране
на  дейността  им по програмите на  Министерството на  спорта.  Програмите са  няколко и  са
насочени пряко към спортната и други дейности на клубовете - „Децата и спортния клуб“ - за
организиране на състезания за деца и участието им в състезания, „Спорт в детските градини“ -
за занимания на децата в детските градини със спорт, „Спорт за децата в свободното време“ -
насочена към обхващане на деца от училищните възрасти за занимания със спорт, „Програма за



изпълнение  на  младежки  дейности“,  включваща  множество  разнообразни  дейности.
Единствената  програма,  по  която  кандидатстват  няколко  клуба  е  „Програма  за  развитие  на
спортните клубове“, която финансира клубовете въз основа на класиране на спортистите им в
предходната  година.  Шест  клуба  получиха  финансиране  по  тази  програма.  Само  1  клуб
кандидатства  по  програмата  за  детските  градини  -   КСТ  „Мачирски“.  Тази  тенденция  на
пасивност  на  клубовете  е  много  тревожна,  защото  програмно  –  проектното  финансиране  от
ММС е най-големият източник на средства за спорт у нас и вероятно трудно ще се намери друго
финансиране извън тези програми. Вярно е, че кандидатстването и отчитане по програмите е
свързано  с  бюрокрацията,  но  така  е  с  всяко  държавно  финансиране.  Считаме,  че  клубовете
пропиляват  голям  шанс  за  осигуряване  на  средства  за  дейността  си,  което  рефлектира  на
състоянието на спорта у нас и възможностите за развитие.

V. Уеб сайт, социални мрежи и медийно отразяване

През годината на официалния сайт на БФКА бяха публикувани 81 новини с информация, покани
за прояви и други. Най-четената новина в сайта достигна 3163 потребители. Значително повече
са споделените новини във фейсбук страницата на федерацията, която е по-посещавана и четена.
През годината имаше 264 нови харесвания на страницата на БФКА, с което на края на годината
броя на харесалите страницата беше 1997. Необходимо е по-голямо съдействие от клубовете и
отделни  хора  за  публикуване  на  информация  и  други  интересни  теми  от  дейността  им.  За
съжаление  спортната  журналистика  у  нас  не  проявява  голям  интерес  към  катеренето  и
алпинизма.  Затова  и  социалните  медии  са  най-важният  източник  за  популяризиране  на
дейността на федерацията и споделяне на информация.


