ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ ПРЕЗ
2019 г.
I. Спортна дейност
1. Ледено катерене
Международен спортен календар:
Световна купа, 13.01, Чеонгсон, Южна Корея
Радка Петкова - жени
- трудност – 21-во място (30 участнички)
- скорост – 18-то място (23 участнички)
Световна купа, 09.02, Шампени, Франция
Радка Петкова - жени
- трудност – 11-то място (18 участнички)
- скорост – 12-то място (15 участнички)
Световно първенство, 09.03, Киров, Русия
Радка Петкова - жени
- трудност – 13-то място (17 участнички)
- скорост – 14-то място (16 участнички)
За поредна година отчитаме продължаващо значително отстъпление в резултатите и класирането
на състезателите в този спорт. Още по-тревожна е липсата на нови, млади състезатели, които да
поемат щафетата от опитни състезатели като Радка Петкова и Минчо Петков. Липсата на
състезатели по ледено катерене поставя под въпрос целесъобразността на участието в
международния спортен календар в този спорт. Още един „рекорд“ беше отбелязан в леденото
катерене през 2019 г. - за най-малобройно участие в държавното първенство – 9 мъже и 4 жени.
Трябва да отележим, че и мястото на провеждане на състезанието – водопада Скакля над с.Бов в
повечето време предлага условие за състезание по Dry Tooling катерене, което изисква
специфична техника и умения, но това не може да бъде оправдание за подобно камерно участие.
Ако БФКА желае да развива леденото катерене на каквото и да било ниво, необходимо е да се
преосмисли цялостната стратегия за развитие на този спорт.
2. Ски-алпинизъм
Международен спортен календар:
Световно първенство, 10-16.03, Виларс-сюр-Олон, Швейцария
Никола Калистрин – мъже / младежи до 23 г.
(мъже/жени, младежи/девойки до 23 г. се състезават заедно на един и същи маршрут, участват
всички в класирането за мъже / жени, а за младежите / девойки до 23 г. се прави и отделно
класиране)
- индивидуално мъже – 49-то място (69 участници)
- индивидуално младежи - 16-то място (18 участници)

- спринт мъже - 48-мо място (60 участници)
- спринт младежи - 15-то място (15 участници)
- скоростно изкачване мъже - 49-то място (63 участници)
- скоростно изкачване младежи - 15-то място (16 участници)
Кирил Николов
- скоростно изкачване мъже - 40-то място (63 участници)
Световното първенство, което се провежда през две години, събра най-добрите в този спорт.
Двамата български състезатели се представиха според очакванията, а именно – във втората
половина на таблицата. Кирил Николов, който се състезава в планински маратони, скай-рънинг и
други дълги и планински бягания, в последните години прояви интерес и към състезания по скиалпинизъм, главно в дисциплината скоростно изкачване, която изисква сравнително най-лесна
техника на придвижване. Независимо от високата степен на функционална подготовка, която
този опитен състезател има, това му стигна само за 40-то място при мъжете. Нивото на
състезанията и състезателите в ски-алпинизма се повишиха значително в последните години, за
съжаление България изостава в тази тенденция. С малки изключения, системна подготовка за
ски-алпинизъм се води от малко състезатели. Причините са комплексни, като основни може да
посочим финансови и организационни. Екипировката за този спорт е скъпа, придвижване до
подходящи за тренировка терени отнема време и немалко пари. Другото съществено е липсата
на квалифицирани треньори за този спорт у нас и липса на организирани, системни занимания.
През 2019 г. се проведе и квалификация за Младежки олимпийски игри през 2020 г. Поради
липса на състезатели в категорията юноши / девойки до 18 г. България не взе участие в
квалификационните състезания.
През сезона 2019 г. бяха проведени 7 състезания. Има положителна тенденция в това
състезанията да стават „традиционни“. Такова е състезанието „Витоша зимен фест“, което е част
от отбелязване на Световния ден на снега, което се проведе за 4-та година на Витоша, на Картала
за трета поредна година се проведе държавното първенство – индвидуално, на Мальовица
традиционно се провежда отборното състезание, на 7-те езера АК „Железник“ провежда купа
„Сърнена гора“, на Банско – най-популярното състезание - за купа „Пройката“. С изключение на
купа „Пройката“ в състезанията взимат участие между 30 и 40 състезатели, което е недостатъчно
– с оглед на спорта, както и на усилията и труда на съдийския екип за организация и провеждане
на едно състезание.
3. Спортно катерене
Спортното катерене е безспорно най-популярния сред администрираните от БФКА спортове.
Най-голям брой състезатели в държавния спортен календар взимат участие в този спорт, както и
най-добри успехи на наши спортисти на официални международни състезания. За съжаление
най-титулувания състезател в този спорт през последните години Петър Иванов се отказа от
състезателна дейност през 2019 г., с което се отвори значителна празнина в приемствеността
между младите и по-опитни състезатели.

Годината премина под знака на дебюта и утвърждаване на младите талантливи състезатели
Александра Тоткова и Слав Киров, които бяха първа година в най-ранната юношска група - 1415 г. Дебютът беше успешен – на най-важното състезание за годината - световното първенство
Александра Тоткова спечели сребърен и бронзов медал в своята група, с което стана първата
състезателка в историята на този спорт у нас с два медала на световно първенство. Слав Киров
също направи много добро представяне и след класиране сред първите 10 в трудността и
боулъра завоюва 6-то място в комбинацията. Ерика Велев постави национален рекорд в
скоростта на първенството, зае 14-то място при девойките 16-17 г., а в комбинацията е 9-та.
На европейските първенства отново Александра Тоткова и Слав Киров бяха най-добре
представителите се българи. Слав Киров се класира на финал в трудността, където остана 8-ми,
Александра Тоткова е 9-та в боулдъра. В крайното класиране за комбинацията, която включва
резултата в отделните три дисциплини Слав Киров и Ерика Велев спечелиха сребърни медали в
своите възрастови групи, а Матей Мицев – бронзов медал.
Европейските купи за юноши и девойки са сред най-популярните състезания по катерене на
континента и са широко използвани като средство за подготовка и изява на младите катерачи.
Българите имат традиционно силно участие в тях, което беше затвърдено и през 2019 г.
Александра Тоткова спечели европейската купа в дисциплината боулдър, а в трудността остана
втора в крайното класиране. В отделните кръгове тя завоюва 2 златни и по 1 сребърен и бронзов
медали. Още 4 наши спортисти намериха места във финали в отделни дисциплини и кръгове –
Слав Киров, Петър Атанасов, Матей Мицев, Стоян Петров.
Продължава силното представяне на българските деца на международните състезания по
катерене. Николай Русев и Николай Ангелов са първи и втори в крайното класиране за Интер
регионална купа Alps-Adriatic iRCC в категорията момчета до 14 г., която включва 6 кръга, като
Николай Русев има четири победи и едно 2-ро място, а Николай Ангелов – едно 1-во, едно 2-ро и
три 3-ти места. В същата възрастова група при момичетата Мартина Бангеева спечели купата с
победа в четири от кръговете. При момичетата до 12 год. Петра Барова е носителка на купата с
две победи и две втори места в отделните кръгове.
Българските състезатели са водещи в регионалните първенства. На балканските пъвренства и
купи българите са неизменно начело в класирането по нации.
Не така стоят нещата в спортното катерене при мъжете и жените. През изминалата година имаше
само едно участие в официалните международни състезания в тази категория. Продължава
тенденцията след силни изяви при деца, юноши и девойки състезатели да се отказват от спорта
или да продължават да се състезават на любителско ниво. Това е огромен проблем особено с
оглед предстоящите Олимпийски игри през 2024 г. в Париж, където състезателите по катерене
ще се състезват за 2 олимпийски медала. Присъствието на спорт на олимпийски игри
съществено променя статута му във всяка една държавна спортна система и трябва да се
направят усилия това да се капитализира. За всеки спорт в категорията „високо спортно
майтсорство“ се съди по представянето на мъже и жени. За съжаление в спортното катерене се
получи голяма празнина между поколенията състезатели, необходимо е да се стимулира
продължаване и развитие на състезатели мъже и жени. От друга страна, спортното катерене е
спорт със сравнително ранна възрастова реализация, при мъже и жени може да се участва от 16год. възраст, което благоприятства най-силните ни състезатели в юношеска възраст.
БФКА продължава с усилията си да осигури възможно най-добри условия за подготовка на
състезателите у нас. Въпреки, че няма своя собствена спортна база, федерацията закупи със
средства от бюджета еталонни хватки за дисциплината скорост и аутобилей, които са поставени

в катерачната зала на Уолтопия.
През май в София се проведе последният кръг от европейската купа по спортно катерене за
юноши и девойки в дисциплината боулдър. Благодарение на подкрепата на Министерството на
младежта и спорта БФКА организира поредното успешно състезание по катерене у нас. В
състезанието взеха участие рекордните 257 състезатели от 25 страни, което постави на
изпитание организацията, съдиите и помощния персонал. Благодарение на опита и отличната
организация за пореден път се справихме, за което бяхме поздравени от участващите отбори.
Това даде увереност на организаторите и УС на БФКА реши да кандидадства за кръг от
европейската купа по спортно катерене и през 2020 г., за което получихме отново подкрепата на
Министерството на младежта и спорта.
Успехите на младите ни катерачи бяха оценени от УС на БФКА, който утвърди 4 носители на
Годишните награди на БФКА за 2019 г., всички от спортното катерене – Александра Тоткова,
Слав Киров, Ерика Велев, Матей Мицев.
Една от най-популярните прояви в спортното катерене – ежегодната катерачна среща на скали за
поредна година събра десетки участници. Събитието е много полезно, защото е свързано с
откриване на нов катерачен обект или разширяване на вече съществуващ, с което се подобрява
катерачната инфраструктура и условията за спорт.
Алпинизъм
През изминалата година БФКА успя частично да подкрепи два проекта в областта на алпинизма
– Чаракуза в Пакистан и изкачвания в Алпите. Въпреки, че алпинизъм е най-разпознаваемият от
обществеността у нас спорт от администрираните от БФКА, продължава да стои въпросът с
неговото финансиране. На този етап експедииции се провеждат почти изцяло с частни средства
и спонсорство.
За поредна година плануваната зимна алпиниада „Северен Джендем“ се проведе на ограничени
обекти поради лавинна опасност. Алпиниадата на Враца традиционно събира десетки катерачи
на един от най-популярните обекти в България. Организаторите от клуба във Враца за поредна
година се справиха отлично с провеждането на алпиниадата, а община Враца отново подпомогна
проявата.
АК „Железник“, Стара Загора организира през август алпиниада на Мальовица, в която се
включиха голям брой участници. Трябва да отбележим активността на този клуб, който няколко
години вече организира със собствени сили и финансиране състезание по спортно катерене за
деца, състезание п оски-алпинизъм, а вече – и алпиниада.
През годината наши известни алпинисти получиха високи отличия за постиженията им в
областта на спорта. Министерството на младежта и спорта връчи най-високото държавно
отличие в областта на спорта „Венец на победителя“ на Николай Петков и Кирил Досков.
Столичният общински съвет отличи със званието „Почетен гражданин на София“ Николай
Петков и Дойчин Боянов“. Тези високи отличия бяха поредни доказателства за високия престиж
и признание на алпинизма в нашето общество.
II. Екипиране на катерачни маршрути

През 2019 г. беше завършен започнатия през 2018 г. проект на Витоша, подкрепен финансово от
Югозападно държавно предприятие, с който се подпомогнаха дейности по почистване на
пътеки, обрушване на опасни камъни на Комините, Дивите скали и Боянския водопад,
екипиране на нови маршрути, подмяна на стари клинове, поставяне на рапелни установки по
тези обекти.
Както всяка година, БФКА подпомогна проекти за екипиране на катерачни обекти с материали.
Бяха подкрепени 5 проекта в различни части и обекти в страната – Бряновщица в Родопите,
Турлука край Смолян, Брезе, Комщица, частично на Лакатники и Враца. И това е дейност, за
която няма адекватно финансиране, тъй като не се вмества в критериите за „спортна
инфраструктура“ по смисъла на ЗФВС. Затова и продължават усилията на БФКА да търси
начини чрез различни проекти да се намери начин да се подкрепя тази важна за всички катерачи
дейност.
III. Общо събрание, Управителен съвет, юбилей на БФКА
Редовното общо събрание на федерацията, на което бяха приети отчетите за предходната година
и утвърден бюджета за 2019 г., беше проведено през май. Продължава слабото участие на
клубовете в общото събрание, едва 5 делегати присъстваха на ежегодното общо събрание на
федерацията.
Управителният съвет е провел 13 заседания през годината, от които 6 са неприсъствени. Това
беше и последната година от мандата на този УС, който изтича през 2020 г.
През 2019 г. отбелязахме 90-годишнината на Българската федерация по катерене и алпинизъм.
Няколко поколения алпинисти се събраха, за да почетат този достоен юбилей. Нашите приятели
и партньори от Планинската спасителна служба осигуриха зала и чудесни условия за
провеждане на събитието в централата на БЧК. БФКА получи приветствия от редица
институции и организации. На събитието бяха отличени и наградени изтъкнати спортисти и
деятели.
IV. Клубове
БФКА започва годината с 33 клубове – членове на сдружението. През годината отпадна от
членство ТД „Приста“, гр. Русе, беше приет нов клуб – СК „Монтис“, гр.Стара Загора.
В началото на 2019 г. влязоха в сила изменения и допълнения в Закона за физическото
възпитание и спорта, според който в рамките на 1 година спортните федерации и клубове
трябваше да приведат дейността си в съответствие с приетите промени и да се прелицензират от
Министерството на младежта и спорта. След активна комуникация и неколкократно напомняне
на клубовете, БФКА успя да подаде документи и да получи лиценз през ноември с вписани 10
клуба, а други 8 от подадените не отговаряха на условията на ЗФВС в клуба да може да членуват
само физически лица. В края на годината вече 17 клуба бяха вписани в Регистъра на ММС, което
позволи на БФКА да кандидатства за субсидия от ММС за 2020 г.
През 2018 г. беше променен ЗЮЛНЦ, съгласно което всички юридически лица с нестопанска
дейност трябва да се пререгистрират в Агенцията по вписванията до края на 2020 год. Повечето
клубове вече са вписани, но все още има 7 клуба – членове на БФКА, които не са изпълнили
това задължение, надяваме се да да го направят до края на годината.

За поредна година ще отчетем пасивност на клубовете към програмите на ММС, насочени към
финансиране на различни дейности. На практика единствената програма, по която традиционно
се кандидатства е „Програмата за развитие на спортните клубове“, но на условията за
кандидатстване отговарят не повече от 6-7 клуба. Тази пасивност ограничава клубовете във
възможността да получат финансиране от ММС за други техни дейности и прояви. Програмите
на ММС са един сериозен източник за финансиране на клубовете и е жалко той да не се
използва. Единствено клуб „Алтиус“, София кандидатства по различна програма - „Децата и
спортният клуб“, за съжаление проектът не беше одобрен и не получи финансиране. Наясно сме,
че в голяма част от клубовете липсва административен капацитет, но в същото време е факт, че
изискванията и документите за кандидатстване не са никак сложни.
V. Уеб сайт, социални мрежи и медийно отразяване
През годината на официалния сайт на БФКА има 78 публикации. Неколкократно повече са във
фейсбук страницата, където се споделят и чужди публикации. През годината има нови 200 хора,
харесвали страницата на БФКА във фейсбук, с което в края на 2019 г. са общо 2666. Новини за
проведени състезания и успехи на нашите спортисти се изпращат на медиите, някои от които ги
отразяват. Няма как да подминем липсата на интерес у медиите към прояви в спортното
катерене, като дори и европейската купа за юноши и девойки не успява да накара телевизия да
излъчи събитието или поне репортаж. Друга слабост е липсата на професионални журналисти,
които да отразяват събитията на федерацията, но това е поради липса на финанси за тази
дейност.

