
Доклад

На Контролния съвет на Българската федерация по катерене и алпинизъм за 2022г. пред
Общото събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм на 16.02.2023г.

Уважаеми дами и господа, Драги алпинисти и катерачи,ски-алринисти и приятели,

Докладът  на  Контролния съвет  на  Българската  федерация  по катерене  и  алпинизъм
съдържа информация за отчетния период до края на 2022 година. Както знаем 2022
година,  и настоящата до сега мина под знака на Ковид пандемията,  а настоящата е
натоварена с изпитанията на войнаята във Украйна, нещо ново за континента Европа,
тъй като дълго време бяхме живяли без война и не се очакваше,сега и новите щамове
грип и това затрудни, отмени, промени и стопира част от мероприятията, и дейността
на федерацията и клубовете, всъщност както е навсякъде у нас, в Европа 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, състезанията и офиса 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  и  подпомага
организацията и мероприятия по дейността на федерацията и членовете й, алпинистите,
катерачите, състезателите, ски-алпитистите, както и офиса, според възможностите си
лично,  като  орган,  с  лоби,   делови  контакти  и  логистична  подкрепа,  медийно,
информационно и организационно,  методично и контрол.  През 2022 г. са проведени
общо 7 заседания на УС, от които 4 присъствени и 3 онлайн заседания(конферентно).
Разглеждания период  на 2022г. от 1.01.2022г. до 31.12.2022г. 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., с нов мандат
от 4 години 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,  Станимир  Желязков,  Дора
Маринова, Снежана Михайлова. Управителният съвет на БФКА се състои от 9 члена.
По Устав минималният брой членове е 9, Управителният съвет може да работи при
задължително спазване на кворума на мнозинството. Като им благодарим за добрата
работа през отчетния период на 2022 г. независимо от ситуацията на Ковид, грип 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  и  развитие  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 устойчиво 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, Кхани Вали 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 г., 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.

БФКА членува  в  1.  UIAA,  от  1934г.,  Международната  федерация по Алпинизъм =
Union  Internationale  des  Associations  d’Alpinisme =  International  Climbing  and
Mountenering Federation ,  трите й стълба: 1.1.Планинска безопастност – курсовете по
планиарство, алпинизъм, движение във високата планина и безопастност, катерене на
естествени скали; 1.2. Устойчивост – Алпинизъм, развитие, високи алпийски спортни
резултати; 1.3. Състезателен спорт – Международни прояви по алпинизъм, държавен
спортен календар, скално катерене;.  2.  IFSC – състезателно катерене ,  3. ISMF – ски
арпинизъм.  Най-важно  е  плащането  на  Членският  внос  към  Международните
организации, Българският Олимпийски Комитет и членският внос към него. БФКА е
лицензирана от ММС. В БФКА членуват Алпийските и спортните клубове. Алпийските
и  спортните  клубове  картотекират  алпинистите  и  състезателите  в  БФКА.
Картотекираните  състезатели  и  постиженията  им  носят  точки  на  клубовете  за
финансирането им, по-голям брой картотекирани състезатели по-голям брой точки и
по-голямо финансиране съответно.

Съставът  на  УС  съдържа  специалисти  от  всички  спортове  и  дисциплини,  които
федерацията администрира, преподаватели от НСА (в тази връзка стената на НСА може
да бъде повдигната с около 3 /три/ метра минимум, покрива е лека конструкция и може
да  бъде  направено  да  отговаря  на  сегашния  стандарт  височина  за  катерачна  стена
15.60м., същото може да бъде направено и на другите стени, а добре ще е да имаме
чисто нова стандартна катерачна стена за по-високи релутати ) , преминали и израснали
чрез  спорта,  хора  със  способности,  познания  и  умения,  и  световно  и  обстандарт
височина  лществено  известни  популярни  личности,  които  са  публично  популярни
имена, както и от региони, които развиват алпинизъм и състезателно катерене, скално



катерене,  ледено  катерене,  спортно  катерене,   драй  толинг,  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 и точност,
организираност и деловитост  на  организационната  работа  и   голяма спестовност и
икономичност  на  разходване  на  средства  и  навременна  отчетност  съгласно
изискванията  на  ММС за  преснимане на  всеки един отчетен финансов  документ на
тримесечие,  полугодие  и  за  цялата  година.  Работата  е  организирана  съобразно
статуквото,  новосните,   традициите  и  иновациите,  и  планирането   на  дейността  на
федерацията.

 Проведени са 7 заседания на УС, от които 4 присъствени и 3 онлайн (конферентни) за
2022г., с присъствие на членовете при наличие на кворум и вземане на решенията с
мнозинство от болшинството  на членовете  при коментар  и разискване,  разясняване,
уточвяване, разрешаване и решаване на възникналите  казуси.

На 19 ноември 2023 година ще се навършат 94 години от създаването на Българската
федерация  по  катерене  и  алпинизъм,  а  2024г.  предстои  95  годишнината  един
продължителен, голям, положителен атестат за дългогодишно продължаващата работа,
дейност  и  представителност  на  федерацията.  Ще бъдем радостни  и  да  сме  живи и
здрави и силни да посрещнем  века, стогодишнината на федерацията с на 19 ноември
2029 година с много щастие, нови още по-големи успехи и достижения, новаторство и
устойчиво  развитие  в  духа  на  традициите  и  иновациите,  новостите  които  навлизат
навсякъде. 

През  изминалата  2022г.  се  навършиха  41  години от  първата  българска  Хималайска
експедиция „Лхотце-81”,  което беше най-представителното събитие на държавата за
1981 година, върхът за ознаменумане на 1300 годишнината на България. А през 2024
година се навършват 40 години от първата Българска хималайска експедиция „Еверест-
84” Спортното събитие на Двадесети век на България и естественото и продължение 20
години  от  „Еверест-2004”,  в  тази  връзка  да  се  подготвим  за  подходящите
ознаменувания. Чествания на обединени годишнини. Награждавания, Отличия, Звания,
Държавни отличия за Експедиция „Евеврест-84”Спортното събитие на Двадесети век!
Пощенска марка от Български пощи юбилейна 95 години и 100 години Български
Алпинизъм  и  40  години  експедецея  „Еверест-84”  и  естественото  продължение  20
години  експедиция  „Еверест-2004”.  Монета  БНБ  юбилейна  за  „Еверест-84”
Спортното събитие на Двадесети век за България, 95 години Български алпинизъм през
2024г.  и  100 години Български  алпинизъм през  2029г.  Значка Български монетен
двор за посочените събития и значимите постижение за спортовете администрирани от
БФКА. Заемане  на  всички възможни пространства  смързани с  дейността  на  БФКА,
лицензиране,  оповестяване,  незаетите  пространства  са  застрашени  от   находчиви
новатори.  Припознаване  на  всички  мераприятия  свързани  с  темата  алпинизъм,
катерене,  скално  катерене,  ледено  катерене,  спортно  каерене,  ски-алпинизъм  и
родените и произлезли от тях нови спортове и дисциплини и дейности,  традиции и



иновации това са наша територия. Алпинизмът стана модерен, медийно , телевизионно,
Интернет  ,  Фейсбук,  чрез  социалните  млежи,  книги,  вестници,  списания  и  пресата
разпространен.

Инструментите  за  развитие  на  алпинизма  и  катеренето  са  катеренето,  алпийските
способи, траверси, алпийска екипировка, катерачна екипировка, катерене, развитие и
усъвършенстване.  Катерене  се  развива с  катерене  и  работа,  работа,  работа,  воля но
първо е желанието! 

За  2022г.  Александра  Тоткова  е  Световна  шампионка  от  Световното  първенство  в
Далас,САЩ  30.08.2022г.  Голям  успех!  Тя  може  още  много  повече  при  съобразена
тактика на състезанието и конкленен контакт със състезателката във връзка решимостта
й  за  участие  и  старт,  за  решението  по  отношение  на  участията  и  стартовете  в
състезанията.  Най-важен  е  високият  дух  на  състезанелят  в  едно  с  конкретната
подготовка  и  устойчивото  му  развитие.  Световния  шампион  за  2021  година  от
Воронеж, Русия  Николай Русев по спортно катерене и Държавен шампион на България
по  скално  катерене  2021г.,  носител  на  Спортен  Икар  за  2021  година  на  фондация
„Български  спорт”  в  категория  МЛАД  ТАЛАНТЛИВ  СПОРТИСТ  е  редно  да  бъде
споменат и сега и да бъде обърнато внимание по отношение продължителното развитие
на таланта му. С още по-голяма сила се отнася за всички перспективни и талатнливи
катерачи Слав Киров, Боян Киров и други спортисти и състезатели по спортно катерене
и  други  дисциплини  и  спортове  за  развитието  им  и  повдитане  на  духът  им  и
самочувснвието!

 Можем  да  се  зарадваме  на  двамата  Европейски  шампиони  Николай  Русев  и  Слав
Киров,  от  Перм,Русия,2021г.  сега  вече  с  нови  титли  и  постижения  от  2022г.,  Боян
Киров и Николай Ангелов, от тук нагоре тръгна успешно старта към високото ниво,
както и целият перспективен национален отбор, разбира се голямо е значението и на
треньорите Васил Киров, Станимир Желязков, Ивайло Радков – Фазата и Георги Пенев
по  спортно  катерене.  Състезание  се  печели  с  тактика,  техниката  се  изработва  на
тренировките. Развитието на Николай Калистрин в ски-алпинизма е възходящо и все
по-добро.

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, със ски-алпинизма, спортното катерене, с контакти,
Външно министерство, проекти и дейности с ММС, „София 2018 – Европейска столица
на  спорта”  за  маркировката  и  плнинската  инфраструктура  на  Витоша,  заслона  на
Комините,  алпийските  маршрутите,  както  и  теми  към  екологията  и  алпинизма,
защитените  обекни  и алпинизма  и  алпийските  изкачвания  в  Национални  паркове  и
резервати,  плюс  дейността  на  федерацията  и  добрия  тон  в  Управителния  съвет  на
БФКА и добре координирана работа с Контралния съвет на Българската федерация по
катерене и алпинизъм.

През 2022г. се навършиха 70 години от откриването на Централната планинска школа
на Мальовица. Да си спомним за алпинистите носили камък по камък, тухла по тухла за



построяването  й,  алпинистите  инструктори  в  школата,  алпинистите  директори  на
щколата.  Тържеството бе на 3.12 2022 година на Мальовица.  Подпомогнат бе Музея
на алпинизма в школата, с набиране на книги за школата, създаването й, дейността й,
книги за алпинизма и планинарството в България и по света, екипировка и съоръжения
на алпинистите  и катерачите  от различните периоди на  алпинизма,  планинарството,
ски-алпинизма  и  катеренето  през  цялата  му  вече  93  годишна  история,  катерене  и
планински изяви, в което най-активно работи алпиниста змс доц.Сандю Бешев от град
Пловдив и практически  сърцето на  възстановяването  на  Музея  на  алпиниста  в  сега
хотел Алпинист / Учебен център Мальавица , алпиниста доаен Стоян Икониев от град
Русе и алпинистката Елисавета Първанова Майстор на спорта по алпинизъм, Почетен
член на СК”Вертикален свят”,София и член на АК”Планинец”, София, Председател на
Контролния  съвет  на  БФКА.  Алпинизъмт  е  не  само  спорт,  той  е  и  култура,  и
стратегически  приложим,  и  приложна работа,  и  дейност,  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,  презентации,  образование  и  спорт,  както  и  Планинската
спасителна  служба  е  създадена  от  алпинисти.  Алпинизмът  е  обявен  за  Световно
култулно наследство от ЮНЕСКО.

Важно е да кажем заслужено за усилената дългогодишна работа на Николай Петков по
създаването  на  новите  катерачни обекти  на  скали  и  все  по-хубавите  първетснва  по
скално  катерене,  както  и  катеренето  да  влезе  в  училищата,  самият  той  усърден
талантлив катерач и алпинист,  също така и на Дойчин Боянов за скалните обекти и
дейността, Ивайло Радков – Фазата и други. Кадрите решават всичко и те трябва да
бъдат окуражавани, забелязани и изграждани и според необходимото да се работи с тях
,да се повдига духът им, а и да бъдат подкрепяти и насърчавани, да им бъде давана
възможност,  да  бъдат  популяризирани  и  толерирани  и  показвани.  И  най-важното
непрекъснатата връзката с поколенията и сближаванито им и тяхно сприятеляване и
взаимната  връзка  е  залог  за  още по-големи усрехи  и сдружаване  на  федерацията  и
клубовете,  алпинистите  и  активистите,  спортистите,  състезателите,  деятелите  и
функционерите.

Българската федерация по катерене и алпинизъм е спортна федерация админидтрираща
поверените  й  спортове  като  ги  подпомага  организационно,  методически  и  със
финансиране, обаче спорта алпинизъм родил всички оснанали спортове произлезли от
него е най-недобре финансиран. Идеята за братството, за другарството, за свръзката, за
подкрепата, за катеренето на естествени терени, изкачването на върхове, скали, ръбове,
камини, стени, за усилията, за вярата в осигуровката, за преодоляване на акробатичните
трудности  на  живата  скала,  студа,  дъжда,  снега,  мъглата,  леда,  жаркото  слънце  и
опасностите,  метереологичните,  климатичните  и  теренните  условия,  въжето,  което
обединява алпинистите и катерачите, спорта, алпинизма,  усилията и превъзмогването
на  трудностите  и  повишеното  внимание  на  човека  и  свръзката  за  опасностите  с
единствена цел спортното постижение в алпинизма и тържеството на живота! Животът
– този разкощ на блитието!  Успехът на спорта,  успехът на алпиниста от успешното
изкачване на маршрута, успехът на алпинизма и катеренето и безопасността в света на



високата планина и нови за откриване катерачни обекти и райони. В алпинизма най-
важно  е  да  намериш  партньор,  с  който  да  катериш  продължително  дълго  време  и
желанието  да  катериш и да  водиш турове.  Надявам се,  че  с  времето ще се  намери
адекватно решение как да се развива алпинизма и катеренето на естествени скали и
естествени терени, по върховете и планините чрез Българската федерация по катерене и
алпинизъм подпомогната от Министерството на Младежта и Спорта по Програмите му
чрез  Проектно-програмно  финансиране,  за  изкачвания  в  реални  планински  уловия,
защото някои от новите спорнове се превъртаха в салонни спортове, спортове в зала,
което  пък  е  добре  може  да  има  публика,  която  да  наблююдава  състезанието,
изкачванията  на  състезателите  и  катерачите.  Сега  сме  много  добри  в  спортното
катерене. Важното е да задържим тази преднина и да вървим напред, да работим да се
тренира върху стандартни високи изкуствени катерачни стени за да се подобрява опита
на спортистите за да бъдат добре тренирани много добри спортисти за утвърждаване на
качествата им като състезатели. А състезател се става с многото участия в състезания!
Състезател се става с учасие в състезания!

Винаги  трябва  да  помним нашите  съсдатели  от  19.11.1929г.,  тези  млади  устремени
алпинисти, интелигентни хора, чиито последованели сме сега и да изведем заслужено
водещото име на алпиниста Стефан Попов като патрон на федерацията. В тази връзка
Българската  федераяция  по  алпинизъм  трябва  да  има  свой  флаг,  свое  знаме,  което
тържествено  да  излиза  на  значими  мероприятия  и  поводи  и  флагчета  да  бъдат
изпращани на важни събития, в които участват алпинисти,  катерачи, ски-алпинисти,
състезанели по по спортно катерене и членове на алпийските и спортните ни клубове,
редом с Българският флаг да се вее на върхове, на мероприятия и събития и флагът на
Българската  Федерация  по  Катерене  и  Алпинизъм!  Въжето,  ледокопа,  карабинера,
клина, каската, върхът на планината, еделмайса и т.н.т.  да се помнят нашите символи.

Аз  сам  благодарна  за  всеки  един  труд,  работа  и  усърдие,  стремеж  и  отдаденост,
постижение и успех. Пожелавам всеки успех!

Пожелавам успешна работа на БФКА в дейността и ползотворна работа на Общото  
Отчетно Събрание на БФКА на 16.02.2023г.

С уважение, Елисавета Първанова                                
Председател на КС на БФКА 

16.02.2023г. Град София


