
Доклад

На Контролния съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм за 2020г. пред
Общото събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм от 14.05.2021г.

Уважаеми дами и господа,

Докладът  на  Контролния съвет  на  Българската  федерация  по катерене  и  алпинизъм
съдържа информация за отчетния период до края на 2020 година. Както знаем 2020
година, а и натоящата мина под знака на Ковид пандемията и това отмени, промени и
стопира  част  от  мероприятията  и  дейността  на  федерацията  и  клубовете,  всъщност
както  е  навсякъде  у  нас  и  по  света.  Контролният  съвет   е  помагащ  орган  към
Българската федерация по катерене и алпинизъм, който чрез проверки на заседания и
мероприятия  на  Управителния  съвет  и  комисиите,  отборите  и  състезанията,  оказва
методична помощ и контрол, както присъства и участва със съвещателен глас.  КС води
своя тетрадка с протоколи от тематичните проверки и заседанията и мепоприятията.
Подкрепя организацията и мероприятия по дейността на федерацията и членовете й,
както и офиса, според възможностите си лично, като орган, с лоби,  делови контакти и
логистична  подкрепа,  медийно,  информационно  и  организационно.  През  2020  г.  са
проведени  общо  14  заседания  на  УС,  от  които  12  присъствени  и  2  неприсъствени
заседания,  (за  2020 г.  -  още 3 заседания +2 неприсъствени,  са отчетени и на ОС на
БФКА от 19.06.2020г., тъй като същото бе Отчетно-Изборно Общо  събрание и така се
отчиташе  целия  период  на  дейност  на  тогавашния  Управителен  съвен  на  БФКА).
Разглеждания период  на 2020г. от 1.01.2020г. до 19.06.2021г. е под председателството
на Петко Тотев и стария Управителен съвет на БФКА в състав на УС: зам. председател
Николай  Петков,  Дойчин  Боянов,  Дора  Маринова,  Калин  Гърбов,  Васил  Киров,
Тихомир Димитров,  Станимир Желязков,  Никола Недялков,  Янко  Танчев  и  Мартин
Маровски,  а  от  19.06.2020г.  до  настоящото  Общо  отчетно  събрание  на  БФКА  от
14.05.2021г. с нов мандат от 4 години, отново е  под председателството на Петко Тотев
и новият Управетелен съвет на БФКА избран на 19.06.2020г. На проведеното  отчетно-
изборното  събрание  на  федерацията  на  19.06.2020г.  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, Васил Киров, Никола Недялков, Калин
Гърбов,  Тихомир  Димитров,  Станимир  Желязков,  Дора  Маринова,  Снежана
Михайлова, Иван Геров. Управителният съвет на БФКА се състои от 11 члена. Като им
благодарим  за  добрата  работа  през  отчетния  период  на  2020  година  независимо от
ситуацията на Ковид и предприетите предпазни мерки и намаляване на активността във
връзка  с  това,  оставаме  с  пожелание  да  пробудим  активността  си  занапред  да  се
стабилизираме и укрепнем още повече за разгръщане на дейността на федерацията и
членовете – нашите клубове.

Контролния съвет избран на Общото събрание на 19.06.2020г.  е в  състав Елисавета
Първанова – председател и членове:  Мария Георгиева  и Деян Петков.  Контролният
съвет на БФКА е от 3 члена.



Настоящият  Управителен  съвет на  БФКА  е  регистриран  с  вписване  на  промените  в
Търговския регистър на Агенцията по впосванията на 2-ри юли 2020 г.,  на името на БФКА и
ЕИК:121213771, заедно с двете промени в Устава, първата: свикване на ОС само с публикация в
сайта  на  БФКА,  втората:  изискванията  за  членство  в  БФКА в  съответствие  с  новия  Закон за
спорта.  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 опитност, насоки, мнения, разсъждения, посоки, информация знания и опит,
инструменти за информираност и инструменти за развитие за новостите в спортовете
ни,  правилниците  за  провеждане  на  състезанията,  тенденциите  и  опита  в
Международните  организации,  европейски,  световни  и  олимпизъм,  тенденциите  в
съседни,  балкански и другите европейски страни и страните от света за развитие на
алпинизма и другите спортове, спортно катерене в дисциплините скорост, трудност и
боулдър,  скално  катерене,  ледено  катерене,  ски  алпинизъм,  височинен  алпинизъм,
стенен бигуол и хималаизъм, Хималаи, Каракорум, Патагония и Алпите, Антарктида,
Памир,  Тян  Шан,  Хан  Тенгри  и  други,  както  тенденции  в  новаторството,
откривателството,  предизвикателството,  адвенчър,  оутдор  спортс  и  съвсем  нови
неоткривани  досега  и  далечни  изследователски  обекти,  опит  и  съвети.  В  този  дух
можем  да  кажем,  че  Българската  федерация  по  алпинизъм  е  член  на  Българският
Олимпийски комитет от 24 април 2018 година, важното е да видим как ще се развият
нещата според световната  популарност на спорта състезателно катерене и предстоящо
участие  в  Олимпийски  игри.Международните  правилници  и  нашите  правилници,
стиковка, новостите и новите правила и изменения, както и стандартни съоръжения.

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, и световно и обществено известни
популярни личности, които са публични популярни имена, както и от региони, които
развиват  алпинизъм  и  състезателно  катерене,  ски-алпинизъм  и  други  спортове
администрирани от федерацията.

Изпълнителният секретар Дора Маринова държи в изрядна безупречност и подреденост
документацията  на  офиса  и  работи  при  дисциплина  на  безкомпромисност,
организираност и деловитост  на  организационната  работа  и   голяма спестовност и
икономичност  на  разходване  на  средства.  Работата  е  организирана  съобразно
статуквото, традициите и иновациите  на дейността на федерацията. Проведени са  14
заседания  на  УС, от  които  2 напълно  неприсъствени ва 23.02.2020г.  и  16.03.2020г.,
останалите  12  с  присъствие  на  членовете  при  наличие  на  кворум  и  вземане  на
решенията  с мнозинство от болшинството на членовете  при коментар и разискване,
разясняване, разрешаване и решаване на възникналите  казуси.

На 19 ноември 2019 година се навършиха 90 години от създаването на Българската
федерация по катерене и алпинизъм, един продължителен, голям, положителен атестат
за дългогодишно продължаващата работа, дейност и представителност на федерацията.
Ще бъдем радостни и да сме живи и здрави да посрещнем века, стогодишнината на
федерацията с на 19 ноември 2029 година с много щастие, нови още по-големи успехи



и  достижения,  новаторство  и  развитие  в  духа  на  традициите  и  иновациите,  които
навлизат  навсякъде.  Тази  година  се  навършиха  40  години  от  първата  българска
Хималайска  експедиция  „Лхотце-81”,  което  беше  най-представителното  събитие  на
държавата  за  1981 година по случай  1300 години България.  А през  2024 година се
навършват  40  години  от  първата  Българска  хималайска  експедиция  „Еверест-84”
Спортното събитие на Двадесети век на България и 20 години от „Еверест-2004”, в тази
връзка да се подготвим за подходящите ознаменувания. Ето тази година можем да се
зарадваме  на  двамата  Европейски  шампиони  Николай  Русев  и  Слав  Киров,  от
Перм,Русия, европейска бронзова медалистка Александра Тоткова, и дебютантите Боян
Киров и Николай Ангелов, както и целият перспективен национален отбор, разбира се
голямо е значението и на треньорите Васил Киров, Ивайло Радков – Фазата и Георги
Пенев. Развитието на Николай Калистрин в ски-алпинизма е надеждно.

Във връзка с Ковид ситуацията клубовете бяха затруднени с провеждането на Общите
си събрания и уцелване на дата извън забраната за събиране на много хора на едно
място и съответния брой, мерки и изисквания и други.

Тук  е  мястото   да  се  отбележи  и  изключителната  организационна  ангажираност,
сърцатост, съпричастност, активност и обществена дейност на председателя г-н Петко
Тотев, който се ангажира лично, с контакти, Вътшно министерство, проекти и дейности
с ММС, „София 2018 – Европейска столица на спорта” за маркировката и плнинската
инфраструктура  на  Витоша,  заслона  на  Комините,  маршрутите,  както  и  теми  към
екологията,  плюс дейността  на  федерацията  и  добрия тон в  Управителния  съвет на
БФКА и добре координирана работа с Контралния съвет на Българската федерация по
кагерене и алпинизъм. Алпинизъмт не е само спорт, той е и култура, хор „Планинарска
песен”е създаден от 10 студенти от СУ”Кл.Охридски” членове на Алп.К”Академик”Сф,
военните алпийски роти, книги, филми, снимки, изложби, участия, и наука, географски
координати и височини.

Важно е да кажем за усилената работа на Николай Петков по създаването на новите
катерачни обекти на скали и все по-хубавите първетснва по скално катерене, също така
и на Дойчин Боянов за скалните обекти, Ивайло Падкон – Фазата и други. Кадрите
решават всичко и те трябва да бъдат забелязани и изграждани и според необходимото
да се работи с тях, а и да бъдат подкрепяти и насърчавани, окуражавани, да им бъде
давана  възможност,  да  бъдат  популяризирани  ит  олерирани.  И  най-важното
непрекъснатата връзката с поколенията и сближаванито им и тяхно сприятеляване и
взаимна  връзка  е  залог  за  още  по-големи  усрехи  и  сдружаване  на  федерацията  и
клубовете и активистите, състезателите и деятелите. Аз сам благодарна за всеки един
труд.

Пожелавам успешна работа на БФКА в дейността и ползотворна работа на Общо 
Отчетно Събрание на БФКА на 14.05.2021г.

С уважение, Елисавета Първанова                                
Председател на КС на БФКА

14.05.2021г. Град София


