
ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ ПРЕЗ
2020 г.

Изминалата 2020 г. премина под знака на световната пандемия, причинена от вируса Ковид-19. 
На практика цялата спортна дейност беше спряна през месеците март-май, почти всички 
международни състезания през годината бяха отменени. Едва през есента имаше нормализиране 
в обстановката и макар и с ограничения, успяхме да проведем състезания от ДСК. 

I. Спортна дейност

1. Ледено катерене

Международен спортен календар: Въпреки проведените 3 кръга от световната купа през януари
– февруари и преди локдауна в спорта в началото на март, БФКА нямаше участници. За поредна
година отчитаме липсата на приемственост между млади състезатели и  опитните  Радка Петкова
и Минчо Петков, които вече се оттеглят от участия. Държавното първенство и тази година на
практика  беше Dry  Tooling  катерене,  отново  бе  проведено  на  водопада  Скакля  над  с.Бов,  и
отново привлече малък брой участници – 13 мъже и 3 жени. За съжаление в този спорт, в който
сме  имали  медалисти  на  световни  първенства  в  близкото  минало  се  изгуби  всякаква
примественост, което трудно може да бъде наваксано.    

2. Ски-алпинизъм

Международен спортен календар:

Световна   купа  ,   25-27  .01,   Ла Масана, Андора  

Никола Калистрин – мъже
- скоростно изкачване мъже - 53-то място (60 участници)

Световна   купа  , 07  -09  .02,   Берхтесгаден, Германия  

Никола Калистрин – мъже
- скоростно изкачване - 49-то място (53 участници)
- индивидуално - 59-то място (63 участници)
- спринт - 48-то място (56 участници)

Световна   купа  ,   20-22  .12,   Понтединело, Италия (сезон 2020/21)  

Никола Калистрин – мъже
- скоростно изкачване - 50-то място (59 участници)
- спринт - 43-то място (52 участници)

Ивона Михайлова - жени
- скоростно изкачване - 30-то място (31 участници)
- индивидуално - 28-мо място (28 участници)



През сезона 2019/2020 г. не успяхме да проведем само държавното първенство - отборно в края
на  март.  От  календара  отпадна  поради  локдауна  и  купа  „Пройката“  което  традиционно  се
провежда в  първия уикенд на  април.  Европейското първенство,  планувано в  края  на  март в
Италия, също беше отменено. Проведоха се традиционните състезания „Витоша зимен фест“,
Картала - държавното първенство – индвидуално, на 7-те езера АК „Железник“ проведе купа
„Сърнена гора“. 

3. Спортно катерене

Международният календар в спортното катерене беше най-ощетен от пандемията от Ковид-19,
тъй като първите състезания за сезона започват в началото на април. Всички  международни
състезания бяха първоначално отложени за провеждане по-късно през годината, а впоследствие
отменени  поради  продължаващата  пандемия  в  света.  За  цялата  година  се  проведоха  само
континенталните първенства на Америка, Европа, Африка и Океания за мъже и жени, които бяха
и квалификация за олимпийските игри 2020 г.,  както и една световна купа, а при юношите /
девойки – две европейски купи. В единственото международно състезание за годината, в което
взеха  уастие  младите  ни  катерачи  –  европейска  купа  –  трудност  за  юноши  и  девойки  се
представиха много добре, като Александра Тоткова спечели златния медал при девойките Youth
B (14-15 г.), а малко не достигна на Слав Киров и Николай Русев за бронзов медал.

Европейска     купа ю/д – трудност  ,   17-18  .09,   Аугсбург, Германия  

Девойки Youth B (14-15 г.) - 31 състезателки
- Александра Тоткова - 1-во място

Юноши Youth B (14-15 г.) - 32 състезатели
- Слав Киров – 4-то място
- Николай Русев – 5-то място

Юноши Youth A (14-15 г.) - 34 състезатели
- Христо Урумов – 22-ро място
- Димитър Русев – 26-то място

В края на май в София беше планирано да се проведе европейската купа по спортно катерене за
юноши и девойки в дисциплината боулдър. Министерството на младежта и спорта  за поредна
година подкрепи финансово провеждането на проявата в България. Както  по-голямата част от
международните състезания по катерене, и това беше първоначално отложено с надежда да има
възможност  да  се  проведе  по-късно  през  годината,  а  впоследствие  отменено  поради
продължаващата пандемия. Между ММС и БФКА беше подписано допълнително споразумение,
с което парите отпуснати за домакинство на състезанието бяха пренасочени за 2021 г.  

През  есента  държавният спортен календар беше възобновен,  макар и  с  частично променени
дати. Ежегодната катерачна среща на скали за поредна година събра десетки участници, този път
в района на с.Пепелина, Русенско. Проявата е едно от най-популярните събития в календара на
БФКА, със съществен принос за развитието на  спорта,  след кеото остават нови маршрути и
обекти за катерене. В състезанията по спортно катерене се усещаше влиянието на пандемията,
като  в  повечето  броят  участници  беше  по-малък  от  обичайният.  Държавното  първенство  –
трудност във Велико Търново, отложено за 8-ми ноември беше отменено буквално ден преди



състезанието поради заповед на  кмета на  града,  с  която се прекратяват и  забраняват всички
масови мероприятия, включително спортни състезания.    

Алпинизъм

През 2020 г. поради ограниченията в пътуванията, наложени от пандемията от Ковид-19, нямаше
значими  проекти  в  областта  на  алпинизма,  които  БФКА  да  подкрепи.  По-голямата  част  от
алпинистите предприемаха изкачвания в нашите планини. Традиционната Ботева алпиниада на
Враца в началото на м.май също беше отложена поради ограниченията, свързани с пандемията и
беше проведена  през септември. Радващо е, че алпиниада „Мальовица“, организирана от АК
„Железник“ Стара Загора се утвърждава като традиционна през юли.

II. Екипиране на катерачни маршрути

През 2020 г. и както всяка година, БФКА подпомогна проекти за екипиране на катерачни обекти
с материали, основно клинове и лепила. Бяха подкрепени проекти в различни части и обекти в
страната – Комщица, Враца, Басарбово, Злото дере и Карандила в Сливенския балкан, Павелско,
Врабча, Брезе, Пепелина - Русенско. Тази дейност продължава да е от най-недофинансираните,
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 2020 г., беше проведено през юни. На това събрание беше избран и нов
състав на управителния съвет с мандат 4 години, както и утвърдени промени в Устава на БФКА.
Промените бяха своевременно вписани в Търговския регистър.

Управителният съвет е провел 15 заседания през годината, от които 2 са неприсъствени. 

IV. Клубове

БФКА започва годината с 33 клубове – членове на сдружението. През годината отпаднаха от
членство СТПД „Академик, гр.Русе, КСТ „Мачирски“, гр. София, ТД „Чумерна“, гр. Елена, ТД
„Витоша“,  гр.  София, АТК „Казанлък,  гр.  Казанлък.  Беше приет нов член на федерацията –
КСКА „Академик-Русе“,  гр.  Русе,  годината завършихме с 29 клуба – членсове на БФКА, от
които един е почетен член – Клуб на ветераните „Мальовица“, гр. Пловдив.

През 2020 г. малкото останали клубове – членове на БФКА, които не бяха вписани в Търговския 
регистър успяха да се регистрират. Продължи и промяната в регистрацията на клубовете 
съгласно приетите промени в ЗФВС през 2019 г. и през годината още 9 клуба бяха вписани в  
Регистъра на на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове към 
ММС.
 
И през 2020 г. единствената програма на Министерството на младежта и спорта, по която 
клубовете – членове на БФКА кандидатстваха е „Програмата за развитие на спортните клубове“,



На условията за кандидатстване отговаряха само осем клуба. По тази програма и съгласно 
правилата за финансиране осемте клуба получиха общо 40 хил.лв., които съгласно заповед на 
Министъра на спорта през месец октомври бяха увеличени на 52 хил.лв. Пасивността на 
клубовете по отношение на останалите програми на ММС ограничава дейността им и  поради 
липса на финансиране от ММС. Програмите на ММС са сериозен източник за финансиране на 
клубовете и е жалко да не се използва. За поредна година обръщаме внимание на клубовете за 
възможността да използват програмите на ММС като възможност за финансиране на различни 
дейности.
 
V. Уеб сайт, социални мрежи и медийно отразяване

През  годината  на  официалния  сайт  на  БФКА  има  50  публикации  -  значително  по-малко  в
сравнение  с  предишни  години.  Това  е  разбираемо  с  оглед  отменените  състезания  от
международния спортен календар.  Повече са публикациите във фейсбук страницата, където се
споделят и чужди новини. През годината има нови 86 хора, харесвали страницата на БФКА във
фейсбук, с което в края на 2020 г. са общо 2752.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

/ПЕТКО ТОТЕВ/


