
ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ ПРЕЗ
2018 г.

I. Спортна дейност

1.Ски-алпинизъм

Международен спортен календар:
Европейско първенство, 22-25.02, Николози, Италия
1. спринт
- Никола Петков (мъже, 51 участници) – 47-мо място
- Никола Петков (младежи, 16 участници) – 16-то място
- Петя Тотева (девойки, 7 участнички) – 7-мо място
2. индивидуално
- Никола Петков (мъже, 59 участници) – 55-то място
- Никола Петков (младежи, 16 участници) – 15-то място
- Петя Тотева (девойки, 9 участнички) – 9-то място
3. скоростно изкачване
- Никола Петков (мъже, 47 участници) – 43-то място
- Никола Петков (младежи, 14 участници) – 13-то място
- Петя Тотева (девойки, 9 участнички) – 9-то място

Европейското  първенство  в  Италия  беше  главното  състезание  за  сезона  в  международния
спортен календар и единственото, което се финансира чрез субсидията на Министерството на
младежта и спорта. Управителният съвет на БФКА утвърди за участие в състезанието Никола
Петков, а Петя Тотева участва на собствени разноски. Участието и на двамата ни представители
беше според очакванията, резултатите и класирането им е в края на ранглистата със значително
изоставане  от  победителите.  Най-добрият  резултат  постигна  Никола  Петков  в  скоростното
изкачване – на около 27% от победителя. В този спорт продължава тенденцията на липса на
треньори и системна подготовка.  На практика в клубовете няма нито един треньор, който да
провежда тренировъчна дейност със спортисти.

Състезатели  по  ски-алпинизъм  взеха  участие  със  собствено  финансиране  в  популярни
международни състезания – отборът Мария Николова – Константин Атанасов зае 40-то място от
67 отбора в Sellaronda в Италия през март и 8-мо място от 14 отбора на Elbrus Ski Monsters
Expedition Race през май. Отборът Иван Геров – Тервел Тотев – Димитър Георгиев се класира
през април на 29-то място от 105 отбора в категорията Senior II на едно от големите състезания
на ски-алпинизма - Patrouille des Glaciers в Швейцария и 59-то място от 207 участващи отбора в
общото класиране.

В държавния спортен календар в този спорт през сезона бяха проведени 6 състезания, от които 2
в дисциплината скоростно изкачване, 2 – индивидуално, по 1 в спринта и отборното състезание.
Традиционното откриването на сезона в ски-алпинизма беше в средата на декември на Боровец
със  състезание  по  скоростно  изкачване.  Продължава  успешното  сътрудничество  с  фондация
„София  2018  –  Европейска  столица  на  спорта“,  които  за  поредна  година  включиха  и
подпомогнаха провеждането на състезане по ски-алпинизъм в Световния ден на снега, който се
отбелязва  на  Витоша.  За  съжаление  лошото  време  не  позволи  да  се  проведе  плануваното



индивидуално състезание, а само скоростно изкачване. Затвърждава се тенденцията за по-масово
участие в състезанията по ски-алпинизъм, през 2018 г.  година, както и през 2017 г.  взелите
участие в състезанията са общо 84. Въпреки, че в планините се срещат все повече хора, които се
движат със ски с колани, много малка част от тях започва тренировъчна и състезателна дейност в
този спорт. Причините са комплексни – скъпа екипировка, липса на организирана тренировъчна
дейност, сравнително късия зимен сезон и т.н. 

През март отбелязохме  забележителен юбилей – 50 год. от провеждането на първото състезание
по  ски-алпинизъм  у  нас  или  както  е  известно  в  началото  –  алпийско  ски-рали.  Хотел
„Мальовица“ събра няколко поколения ски-алпинисти, a кметът на гр.Самоков поздрави гостите
на събитието и награди най-изявените самоковски ски-алпинисти - Кънчо Долапчиев и Младен
Кантарджиев. Благодарение на Петко Тотев беше изработен документален филм, в който бяха
събрани архивни кадри от състезания по ски-алпинизъм, и които нагледно предават историята на
този спорт у нас. Съкратена версяи на филма беше показан на „Дните на предизвикателствата“
през декември в София. 
    

2. Ледено катерене

Международен спортен календар:
Световна купа, 18-21.01, Саас Фе, Швейцария
1. трудност - мъже (55 участници)
- Косьо Локмаджиев – 50-то място
- Виктор Терзийски – 53-то място
2. скорост - мъже (39 участници)
- Косьо Локмаджиев – 24-то място
- Виктор Терзийски – 35-то място

Продължава  значителното  отстъпление  в  резултатите  и  класирането  на  състезателите  в  този
спорт. След незадоволителното представяне на двамата български участници на световната купа
в  Саас  Фе,  управителният  съвет  на  БФКА взе  решение  България  да  няма  представители  на
европейското първенство през март, което се случва за първи път от много години.  Докато само
допреди няколко години български състезатели не само присъстваха в полуфинали и финали на
световни и европейски първенства и купи, но печелеха и медали, се стигна до положение да
няма  подготвени  състезатели  за  участие  в  най-големите  състезания  по  ледено  катерене.  За
съжаление не се виждат белези тази тенденция да бъде прекратена или обърната. На практика в
нито един клуб не се води системна подготовка на състезатели по ледено катерене.
Държавното  първенство  по  ледено  катерене,  планувано  да  се  проведе  през  февруари  на
Скакавица, Рила, беше отложено и се проведе през декември на Боянския водопад на Витоша. В
състезанието взеха участие 14 мъже и 6 жени. 

Спортно катерене

Световно първенство м/ж,   6-16.09. 2018 г., Инсбрук, Австрия  
мъже (150 състезатели)
- Петър Иванов – 83-то място
- Никола Петров – 99-то място

Световна купа боулдър м/ж, 14-15.04.2018г., Мейринген, Швейцария



мъже (109 състезатели)
- Петър Иванов – 41-во място
- Никола Петров – 93-то място
- Христо Алтънчев – 103-то място

Младежки олимпийски игри,   6-18.10.  2018 г.,   Буенос Айрес, Аржентина  
комбинация (21 състезатели)
- Петър Иванов – 6-то място

Световно първенство ю/д,   9-16.08. 2018 г., Москва, Русия  
боулдър
юноши 14-15 г. (70 състезатели)
- Петър Атанасов – 14-то място
- Христо Урумов – 29-то място
юноши 18-19 г. (72 състезатели)
- Петър Иванов – 10-то място
трудност
юноши 14-15 г. (73 състезатели)
- Христо Урумов – 27-мо място
- Петър Атанасов – 37-мо място
юноши 18-19 г. (70 състезатели)
- Петър Иванов – 22-ро място
скорост
юноши 14-15 г. (55 състезатели)
- Петър Атанасов – 45-то място
- Христо Урумов – 50-то място
юноши 18-19 г. (62 състезатели)
- Петър Иванов – 39-то място

Европейско първенство - трудност и скорост ю/д, 25-27.05.2018 г., Имст, Австрия
1. трудност
юноши 14-15 г. (64 състезатели)
- Петър Атанасов – 8-мо място
- Христо Урумов – 12-то място
- Димитър Русев – 44-то място
- Йоан Михайлов - 51-во място
девойки 14-15 г. (56 състезатели)
- Йоанна Недялкова – 52-ро място
юноши 16-17 г. (49 състезатели)
- Никола Мирчев - 33-то място
- Матей Мицев – 42-ро място
- Стоян Петров – 44-то място
девойки 16-17 г. (47 състезатели)
- Ерика Велев – 45-то място
юноши 18-19 г. (43 състезатели)
- Петър Иванов – 5-то място

2. скорост
юноши 14-15 г. (42 състезатели)



- Димитър Русев – 21-во място
- Петър Атанасов – 28-мо място
юноши 16-17 г. (41 състезатели)
- Матей Мицев – 26-то място
- Стоян Петров – 36-то място
- Никола Мирчев - 41-во място
девойки 16-17 г. (40 състезатели)
- Ерика Велев – 30-то място
юноши 18-19 г. (30 състезатели)
- Петър Иванов – 24-то място

Еврпейско първенство - боулдър ю/д,   1-2.09. 2018 г., Брюксел, Белгия  
юноши 14-15 г. (43 състезатели)
- Петър Атанасов – 5-то място
- Димитър Русев – 10-то място
- Христо Урумов – 20-то място
- Иван Бонев – 44-то място
девойки 14-15 г. (49 състезатели)
- Йоанна Недялкова – 47-мо място
юноши 16-17 г. (59 състезатели)
- Стоян Петров – 28-мо място
- Матей Мицев – 40-то място
девойки 16-17 г. (54 състезатели)
- Ерика Велев – 42-ро място
юноши 18-19 г. (45 състезатели)
- Петър Иванов – 2-ро място

Европейско първенство ю/д – комплексно класиране (от трите дисциплини)
юноши 14-15 г. 
- Петър Атанасов – 2-ро място
- Димитър Русев – 9-то място
юноши 16-17 г.
- Матей Мицев – 16-то място 
- Стоян Петров – 17-то място
девойки 16-17 г. 
- Ерика Велев – 18-то място
юноши 18-19 г. 
- Петър Иванов – 1-во място

Европейска купа (ЕК) - трудност и скорост   ю/д, 07-08.04.2018г., Воарон, Франция  
1. трудност:
юноши 14-15 г. (37 състезатели)
- Христо Урумов – 13-то място
- Петър Атанасов – 19-то място
- Йоан Михайлов – 30-то място
юноши 16-17 г. (41 състезатели)
- Матей Мицев – 36-то място
юноши 18-19 г. (26 състезатели)
- Петър Иванов – 18-то място



2. скорост:
юноши 14-15 г. (13 състезатели)
- Петър Атанасов – 10-то място
- Христо Урумов – 12-то място
юноши 16-17 г. (24 състезатели)
- Матей Мицев – 14-то място
юноши 18-19 г. (14 състезатели)
- Петър Иванов – 9-то място

ЕК боулдър,   28-29.04.2018   г., Грац, Австрия  
юноши 14-15 г. (49 състезатели)
- Димитър Русев – 10-то място
- Петър Атанасов – 20-то място
- Христо Урумов – 34-то място
- Иван Бонев - 40-то място
юноши 16-17 г. (56 състезатели)
- Матей Мицев – 30-то място
- Стоян Петров – 44-то място
- Никола Мирчев - 45-то място
девойки 16-17 г. (56 състезатели)
- Ерика Велев – 19-то място
юноши 18-19 г. (37 състезатели)
- Петър Иванов – 2-ро място

ЕК боулдър,   5-6.05.2018     г., Соуре, Португалия  
юноши 14-15 г. (22 състезатели)
- Петър Атанасов – 4-то място
- Христо Урумов – 11-то място
юноши 16-17 г. (30 състезатели)
- Матей Мицев – 13-то място
юноши 18-19 г. (22 състезатели)
- Петър Иванов – 1-во място

ЕК боулдър, 2-3  .06.2018     г., Делфт, Нидерландия  
юноши 14-15 г. (39 състезатели)
- Христо Урумов – 6-то място
юноши 18-19 г. (36 състезатели)
- Петър Иванов – 1-во място

ЕК трудност, 30  .06-01.07.2018     г., Устер, Швейцария  
юноши 14-15 г. (34 състезатели)
- Христо Урумов – 7-мо място
- Петър Атанасов – 17-то място
- Йоан Михайлов – 33-то място
юноши 18-19 г. (25 състезатели)
- Петър Иванов – 3-то място

ЕК трудност, 7-8  .07.2018     г., Мюнхен, Германия  
юноши 14-15 г. (46 състезатели)



- Петър Атанасов – 5-то място
- Христо Урумов – 22-ро място
- Йоан Михайлов – 37-мо място
юноши 18-19 г. (32 състезатели)
- Петър Иванов – 2-ро място

ЕК боулдър, 21-22  .07.2018     г., София  
юноши 14-15 г. (43 състезатели)
- Димитър Русев – 2-ро място
- Петър Атанасов – 9-то място
- Христо Урумов – 25-то място
- Йоан Михайлов – 27-мо място
- Иван Бонев – 28-мо място
девойки 14-15 г. (30 състезатели)
- Йоанна Недялкова – 26-то място
юноши 16-17 г. (34 състезатели)
- Стоян Петров – 8-мо място
- Матей Мицев – 13-то място
- Никола Мирчев - 21-во място
девойки 16-17 г. (35 състезатели)
- Ерика Велев – 23-то място
- Велла Неделчева – 33-то място
- Ани Трендафилова – 35-то място
юноши 18-19 г. (28 състезатели)
- Петър Иванов – 2-ро място

Европейска купа 2018 г. – боулдър ю/д – крайно класиране
юноши 14-15 г. 
- Димитър Русев – 7-мо място
- Петър Атанасов – 12-то място
- Христо Урумов – 15-то място
- Йоан Михайлов – 58-мо място
- Иван Бонев – 59-то място
юноши 16-17 г. 
- Матей Мицев – 18-то място
- Стоян Петров – 24-то място
- Никола Мирчев - 45-то място
девойки 16-17 г. 
- Ерика Велев – 35-то място
юноши 18-19 г. 
- Петър Иванов – 1-во място

Европейска купа 2018 г. – трудност ю/д – крайно класиране
юноши 14-15 г.
- Петър Атанасов – 17-то място
- Христо Урумов – 9-то място
юноши 18-19 г. 
- Петър Иванов – 4-то място



Европейска купа 2018 г. – комплексно – крайно класиране
юноши 14-15 г.
- Петър Атанасов – 5-то място
- Христо Урумов – 18-то място
юноши 18-19 г. 
- Петър Иванов – 1-во място

Балканско първенство - боулдър,   8-9  .0  9  .2018   г., Просоцани, Гърция  
девойки 14-15 г. (17 състезатели)
- Йоанна Недялкова – 3-то място
- Карин Велев – 13-то място
юноши 14-15 г. (18 състезатели)
- Йоан Михайлов – 1-во място
- Христо Урумов – 3-то място
- Иван Бонев – 7-мо място
девойки 16-17 г. (9 състезатели)
- Ерика Велев – 2-ро място
- Ани Трендафилова – 6-то място
юноши 16-17 г. (13 състезатели)
- Стоян Петров – 1-во място
- Никола Мирчев – 2-ро място
девойки 18-19 г. (5 състезатели)
- Деница Алтънчева – 1-во място

Балканско първенство - трудност, 21-22  .  10  .2018   г., Бурса, Турция  
девойки 14-15 г. (9 състезатели)
- Йоанна Недялкова – 1-во място
юноши 14-15 г. (11 състезатели)
- Петър Атанасов – 1-во място
- Иван Бонев – 7-мо място
юноши 16-17 г. (10 състезатели)
- Стоян Петров – 1-во място

В спортното катерене годината протече под знака на първото участие на спортното катерене в
програмата на олимпийски игри. През октомври четиридесет и двама състезатели (по 21 юноши
и девойки) от 25 страни взеха участие в най-големия форум на младите спортисти - Младежките
олимпийски игри в Буенос Айрес.  За наше щастие и гордост още при дебюта на спортното
катерене  в  олимпийските  игри  имаше  българско  участие.  Най-добрият  български  състезател
Петър Иванов, който още през 2017 г. си осигури квота за участие в МОИ, зае престижното 6-то
място на Игрите. 

При мъжете  и  жените  2018  г.  беше годината  на  световно  първенство  (провежда  се  в  четни
години,  континенталните  –  в  нечетни).  България  беше  представена  от  2-ма  състезатели
единствено в дисциплината боулдър. Петър Иванов зае 83-то, а Никола Петров – 99-то място в
конкуренцията на 150 състезатели. Големият брой състезатели поставя на истинско изпитание
провеждането  на  световните  първенства.  На  практика  състезатели  престояват  в  зоната  за
изолация над 8  часа,  което е  сериозно психическо и физическо изпитание.  Отделно от  това
условията  в  залата  са  далеч  по-неблагоприятни за  задните  номера  в  сравнение  с  първите  –
температурата на въздуха се повишава, а хватките стават все по-хлъзгави заради магнезия, който



ползват състезателите. Това беше сериозен фактор за неубедителното класиране на двамата ни
състезатели, които стартираха с над 80-ти номер. Единственото друго състезание при мъжете и
жените, в което взеха участие българи беше световната купа в Мейринген, Швейцария. 

България беше представена от трима състезатели на ежегодното световно първенство за юноши
и девойки, което тази година се проведе в Москва. Под очакванията се представи Петър Иванов,
който при юношите 18-19 г. зае 10-то място в коронната си дисциплина – боулдър, 22-ро място в
трудността и 39-то място в скоростта. Като много добро оценяваме представянето на другите
двама  наши  представители  в  групата  14-15  г.  Петър  Атанасов  влезе  в  полуфинала  в
дисциплината боулдър и зае 14-то място в крайното класиране. Христо Урумов остана за малко
под  чертата  за  влизане  в  полуфинал  в  трудността  и  зае  27-мо  място.  Оценяваме  доброто
представяне на нашите атлети на  фона на голямата конкуренция в  групата  -  в трудността  и
боулдъра конкуренцията беше над 70 състезатели, в скоростта – 55.  

В европейските състезания както и в предишните години най-големите успехи са свързани с
Петър Иванов (р.2000 г.), който тази година беше в групата 18-19 г. За трети път Петър Иванов е
носител на европейската купа в дисциплината боулдър с класиране в отделните кръгове два пъти
на 1-во и два пъти на 2-ро място. Още два медала успя да спечели Петър в кръгове от ЕК - в
дисциплината  трудност  –  сребърен  и  бронзов,  с  което  си  осигури  4-то  място  в  крайното
класиране в дисциплината трудност.  Това класиране помогна на Петър Иванов да спечели и
европейската купа в комплексното класиране. На европейското първенство в боулдъра Петър
Иванов зае 2-ро място, което заедно с 5-то място в трудността и 24-то в скоростта му донесе
титлата в европейския шампионат – комлексно.

Наред  с  успехите  на  водещият  ни  състезател  Петър  Иванов  много  позитивен  е  фактът  за
талантливи млади състезатели в по-малките възрастови групи. От седемте европейски купи, в
които взеха участие нашите спортисти – 4 в дисциплината боулдър и 3 в трудност освен Петър
Иванов имахме финалисти в шест от тях. Димитър Русев (р.2003 г.) спечели 2-ро и 10-то място в
боулдъра при юношите 14-15 г. В същата възрастова група Петър Атанасов (р.2003 г.) има 4-то и
9-то място в боулдъра и 5-то в трудността. Отново в тази група Христо Урумов (р.2003 г.) има 6-
то място в боулдъра и 7-мо в трудността. При юношите 16-17 г. Стоян Петров (р.2001 г.) записа
8-мо място в един от кръговете в боулдъра. На европейското първенство боулдър при юношите
14-15 г.  Петър Атанасов постигна 5-то място, а Димитър Русев – 10-то.  В трудността Петър
Атанасов  е  8-ми,  а  Христо  Урумов  –  12-ти.  В  комплексното  класиране  на  европейския
шампионат Петър Атанасов е 2-ри в своята възрастова група. Единствената дисциплина, в която
българите нямат успех е  скоростта. Взети са мерки това да се промени – БФКА закупи система
за самоосигуряване, следват и хватките за еталонния маршрут, които се монтират в залата на
Уолтопия в София. 

България  трайно  се  утвърди  като  водеща  сила  в  спортното  катерене  на  Балканите.  На
проведените  4  Балкански  първенства  –  в  Румъния,  Македония,  Гърция  и  Турция  най-много
отличия спечелиха нашите състезатели, както и в класирането по нации. 

При  децата  до  14  год.  за  поредна  година  отчитаме  отлични  постижения.  Българските  деца
традиционно са сред най-добрите в  трите най-силни международни състезания за деца до 14 г.:
Youth  Color  Climbing  Festival  (Австрия),  Petzen  Climbing  Trophy  (Австрия)  и  Rock  Junior
(Италия).  Две  от  най-силните  деца  влизат  в  юношеските  групи  в  следващата  година  –
Александра Тоткова и Слав Киров.  Много положителна е  тенденцията от детските  групи да
влизат при юношите и девойки талантливи и подготвени деца, те са един естествен резерв по



пътя към изграждането на състезатели на високо ниво. Тъй като спортното катерене е спорт със
сравнително ранна възрастова реализация, особено при жените, работата в детските групи е от
голяма важност.  Друга  много  важна задача на  треньорите  е  оставане на  децата,  юношите  и
девойките в спорта. За съжаление в последните години наблюдаваме сериозно отстъпление в
позициите в спортното катерене при мъжете и жените жени, където в близкото минало имахме
силни състезатели. Не бива да се забравя фактът, че лицето на един спорт, за неговите резултати
и позиции се съди на първо място от резултатите при мъже и жени.      

През юли в София беше проведен последния кръг от европейска купа в дисциплината боулдър за
юноши и девойки. Състезанието премина при отлична организация. Домакинства на състезания
от такъв ранг са  много важни за популяризиране и развитие на спортното катерене сред децата,
юношите  и  подрастващите,  това  е  и  най-добрия  начин  спортистите  да  проверят  нивото  и
възможностите си в съперничество с връстниците им от други страни. Като домакини БФКА има
право на двойна квота, така че беше дадена възможност на състезатели и извън националния
отбор да вземат участие. Спечелените два сребърни медала от Петър Иванов и Димитър Русев, и
петото място на България в класирането по нации показаха, че нашите спортисти са на високо
европейско ниво.  Състезанието отново се предаваше онлайн в  You Tube,  където в 2-та дни на
състезанието имаше общо около 6 хил. индивидуални гледания. 

Несъмнено най-големите успехи в БФКА са в спортното катерене, сред четирите носители на
Годишните награди на БФКА за 2018 г. трима са от спортното катерене – Петър Иванов, Петър
Атанасов, Александра Тоткова.

Продължава успешния формат на провеждане на държавното първенство по скално катерене,
във връзка с което се изграждат нови катерачни маршрути на нови катерачни обекти и места.
Тази година беше проведено в района на с. Брезе, а в първенството се включиха над 50 катерачи.
Спортното катерене на скали е може би най-популярната форма на катерене, стотици хора го
практикуват  на  открито  на  десетките  катерачни  обекти  в  България.  Стои  проблемът  с
осигуряване  на  финансиране  на  дейности  по  изграждане  и  поддръжка  на  тази  катерачна
„инфраструктура“, усилията на федерацията са насочени към включване в подходящи проекти.

Алпинизъм

Като спорт, който се практикува на открито, със свободен достъп до скали, стени и върхове,
алпинизмът  подлежи  най-малко  на  администриране.  Традиционните  алпиниади  на  Северен
Джендем и Враца събраха заедно десетки алпинисти.

През  2018  г.  един  от  най-популярните  у  нас  алпинисти  Боян  Петров  изчезна  по  време  на
изкачване на вр. Шиша Пангма - 11-тия осемхилядник по пътя му към  Хималайската корона.
БФКА подкрепи  акцията  по  издирване  на  Боян,  като  дари  1500  лв.  от  фонд  „Авариен“.  За
съжаление спасителите не успяха да открият алпиниста и Боян остана в снеговете под Шиша
Пангма, а българският алпинизъм загуби един от силните и популярни съвременни спортисти.

Различни свръзки осъществиха изкачвания в Алпите и други планини по света, сред които се
откроява  експедицията  „Дарамсура  2018“,  в  рамките  на  която  алпинистите  Никола  Леваков,
Дамян Чолпанов и Петьо Савов успяха да реализират премиерно изкачване на девствения връх
Чолесан (5486 м.н.в.),  за което са сред носителите на Годишните награди на БФКА за 2018 г.
БФКА за поредна година успя да подкрепи частично три проекта в областта на алпинизма.



II. Екипиране на катерачни маршрути

И през 2018 г. БФКА подкрепя работата по екипиране на катерачни маршрути, предоставяйки
материали за екипиране по проекти, постъпили в БФКА. Расте обаче броят на случаите, когато
хора получават материали за екипиране от БФКА, а впоследствие не отчитат проекта, въпреки
неколкократното напомняне. По тази причина БФКА взе решение да не отпуска материали на
хора с неотчетени проекти. През 2018 г. бяха подкрепени 9 проекта за екипиране – на Брезе,
Костенец, Бряновщица, Тепетата – Пловдив, Бряновщица, Табачка, Калотина, Комщица, Гинци.
Традиционната катерачна среща през 2018 г. се проведе на скалите край с.Брезе, а в събитието се
включиха над 50 катерачи.

Продължава  успешното  сътрудничество  и  подкрепа  от  дирекцията  на  ПП  „Витоша“  и
Югозападното държавно горско предприятие, което дари 6 хил.лв. за дейности по поддръжка и
развитие на катерачните обекти на територията на Витоша. Работата беше стартирана в късната
есен и ще продължи през първата половина на 2019 г.

III. Общо събрание и Управителен съвет

Редовното общо събрание на федерацията, на което бяха приети отчетите за предходната година
и  утвърден  бюджета  за  2018  г.,  беше  проведено  през  юни.  Прави  впечатление  слабото
присъствие на делегати от клубовете – членове на БФКА – едва 6. Смятаме, че клубовете трябва
да  бъдат  по-активни  чрез  участието  си  в  най-висщия  управленски  форум  на  федерацията  –
общото събрание. Това е мястото, на което трябва да се обсъждат и решават най-важните неща за
БФКА – дейност, бюджети, отчети.

Управителният съвет е провел 11 заседания през годината, от които 5 – неприсъствени.  Няма
членове на УС, които попадат в хипотезата на Чл. 16, ал. 2 и чието осбобождаване трябва да
бъде гласувано от ОС. 

IV. Клубове

БФКА започва годината с 33 клубове – членове на сдружението. През годината отпаднаха от
членство два клуба - „Планински ангели“, гр.Ловеч и „Академик-Русе“, гр. Русе, а други два
бяха приети – СК „Маниак“ и „Школа по алпинизъм и катерене“, и двата регистрирани в София.
На края на годината БФКА има 33 членове.

През  2018 г.  влязоха в  сила промени в ЗЮЛНЦ, съгласно които всички юридически лица с
нестопанска дейност трябва да се пререгистрират в Агенцията по вписванията в срок до края на
2020 год. БФКА се пререгистрира през август, някои клубове успяха до края на годината, на
повечето  им  предстои.  Надяваме  се  всички  клубове  да  успеят  да  се  пререгистрират  в
тригодишния срок, даден от закона.

Продължава тенденцията за пасивност от страна на клубовете по отношение кандидатстване и
участие в програмите на ММС. Въпреки, че както всяка година БФКА приканва клубовете да се
включат в програмите и по този начин да финансират дейността си, малка част от членовете го
правят. Основно се кандидатства по Програма за развитие на спортните клубове, където обаче на
практика малко клубове може да получат финансиране, тъй като размерът на средствата зависи
от постигнатите резултати на спортистите за предходната година. По тази програма през 2018 г.
бяха финансирани от ММС 7 клуба с обща сума 10 хил.лв. Има още поне 3-4 програми на ММС,



които  са  подходящи за  дейността  на  клубовете  –  членове  на  БФКА,  но  за  поредна  година
клубовете не кандидатстват и тази възможност се пропуска. За поредна година подчертаваме, че
програмите на ММС са един значителен източник на средства за дейността на клубовете и ако
не се използва, трудно ще се се намери с какво да бъде заместен. 
 
V. Уеб сайт, социални мрежи и медийно отразяване

През годината на сайта на БФКА бяха публикувани 76 новини – покани, информация, класиране
и други от състезания и събития, свързани с български състезатели и участници.  Във фейсбук
страницата на федерацията,  която е  много по-посещавана бяха публикувани /  споделени 126
новини.  Най-четените  новини  през  годината  са  достигнали  до  над  4000  посетители  на
страницата. Фейсбук страницата е харесана от нови 471 човека през годината и на края на 2018 г.
е с близо 2500 харесвания. Уеб сайта на БФКА и фейсбук страницата продължават да бъдат
основен източник на новини за изявите на българските състезатели. Въпреки, че информацията
се изпраща до  масовите медии, няма голям интерес към отразяването й. БФКА няма ПР или
журналист, който професионално да пише и отразява новините, и даде повече публичност на
нашите дейности, разчита се на работата на офиса и доброволци. Това несъмнено се отразява на
качеството на новините и отразяването дейността, но за съжаление финансовите възможности на
федерацията не позволяват подобен разход. Друга слабост във връзка с публичността е уеб сайта
на БФКА, който е морално и технически остарял, няма мобилна версия и не се трансформира
адекватно  на  мобилни  устройства.  В  същото  време  статистиката  показва,  че  близо  60%  от
влизащите в сайта го правят от мобилно устройство. Считаме, че при подходяща възможност уеб
сайта на БФКА трябва да бъде осъвременен и обновен.


