
КУРС ЗА АЛПИЙСКИ ВОДАЧИ 

На основание на чл.3 ал.1 т.2; ал.5 и във връзка с чл.4 ал.2; чл.8 и чл.12 ал.4 от Наредба № 
3/7.03.2016. За образованието, практическата подготовка и професионалната квалифика-
ция, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Пла-
нински водач", Центъра за Професионално Обучение (лиценз № 200312076/01.11.2013) при 
„Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България, ще проведе курс за придо-
биване на квалификация по второ ниво на професията планински водач – Алпийски водач.  

В курса могат да вземат участие лица ,отговарящи на следните изискванията: 
-да са правоспособни планински водачи 
-да имат минимум две години стаж, като планински водачи 
-да са активни алпинисти и катерачи 
-да са преминали успешно входящите, приемни изпити 

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ. 
Курсът ще се проведе през зимата и пролетта на  2020 г. на подходящи за съответното занима-
ние места- Рила, Пирин, Стара планина.  

ЦЕНА НА КУРСА. 
Цена на курса – 1260.00 лв. ( 2 х 630.00 лв.) / 260 учебни часа – летен и зимен.  

Цената включва:  
1. Обучение в рамките на програмата 
 2. Наем на зала 
3. Специализирана екипировка за практическите занятия 
4. Инструкторски състав/съотношение по време на практическите занимания 1:3 и 1:4 / 

Цената не включва:  
1. Нощувки и храна 
2. Транспорт  
3. Лична екипировка 
4. Планинска застраховка на всеки курсист за времетраенето на курса. 

 
ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 

За да добиете право да участвате в курса, трябва да сте издържали успешно приемните изпити. 
Те ще се състоят в рамките на един уикенд , с дати 14-15 декември 2019г. Входящото ниво ще 
бъде разделено в два практически изпита, разделени в двата дни: скално катерене и ледено и 
миксово катерене. 

Входящият тест не е състезание но ще се вземе предвид времето за изкачване и стила. 
Главната цел на теста е да се проверят вашите умения и знания по горе посочените дис-
циплини, като едновременно с това се проверят и двигателните умения. След изпита всеки 
ще получи обратна връзка (разяснение) относно компетенцията на всеки един участник в 
изпита. 

 



Практически изпити 
Първи ден, събота, скално катерене.  
 Практическият входящ тест през първия ден ще се проведе на скален обект за спортно катере-
не, като ще се съобщи името му в деня на изпита.  Ще се катерят два скални, болтирани марш-
рута по 20-25 метра с категория на трудност 6b с обувки за катерене (еспадрили), като ще се 
съблюдава за правилна техника на катерене и работа с инвентара. Ще се катери още един 
маршрут с категория на трудност 5b по обувки с твърда подметка. Всички маршрути ще се ка-
терят с долна осигуровка и „он сайт“. 

Втори ден, неделя. Ледено и миксово катерене. 
Катерене по лед с долна осигуровка WI 4 категория, като ще се съблюдава за правилна 
техника на катерене и работа с инвентара. Демонстрация на класически техники на хо-
дене с котки и класическо сечиво. 

Такса за участие в приемните изпити – 120 лв. 

ЗАПИСВАНЕ. 
През интернет на електронен адрес : gidoveaph@gmail.com или в офиса на асоциацията в Со-
фия на ул. "Георг Вашингтон" № 12 всеки четвъртък от 15.30 до 18.30  

За подробности, моля, свържете се с :  
ЦПО: e-mail:   gidoveaph@gmail.com    
Орлин Чачановски :  o.chachanovsky@gmail.com  
Мартин Маровски :  martin.marovski@gmail.com 
Георги Георгиев :  skidzen@abv.bg  

Таксата трябва да бъде внесена по банков път на IBAN: BG95CECB979010B6650800 или  
през   e-Pay: КИН- 9463565831  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ. 
 1. Молба 
 2. Професионално CV + снимки (включва списък с изкачвания на tрадиционни, алпийски, мул-
типич маршрути, с дължина над 150 метра и категория на трудност от 6а+ нагоре. Катерачно 
ниво- онсайт, флаш, редпойнт. Списък с изкачвания на замръзнали водопади с дължина над 40 
метра и категория на трудност над WI 4.  
3.  Медицинско 
4.  Диплома за средно образование (копие)  
5. Свидетелство за професионална квалификация (копие) 

ДРУГИ. 
Приемните изпити и програмата са максимално доближени и съобразени с изискванията и 
програмите на UIMGA. Курса ще се проведе при наличието на минимум 6 участника.  

Краен срок за подаване на документи – 10.12.2019г. 

Начало на обучението : м.януари 2020 година. 

Директор на ЦПО при „Планини и хора“  Орлин Чачановски 
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