
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 
квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на 
професията "Планински водач", Центърът за Професионално Обучение (лиценз № 
200312076/01.11.2013) при „Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България 
организира курс за придобиване на квалификация по второ ниво на професията планински 
водач – „Алпийски водач“.  

Кой може да вземе участие в курса?  

ПРАВОСПОСОБНИ планински водачи: 

▪ с минимум две години стаж по специалността  

▪ с опит в катеренето и алпинизма 

▪ издържали успешно приемнните изпити 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

2021 учебна година 

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КУРСА 

Курсът ще състои от 288 учебни часа, вкл. приемни и държавни изпити. Успешно 
завършилите и положили съответните изпити ще получат удостоверение за завършен 
курс с квалификация  „Алпийски водач“. 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 

1.  Молба в свободен стил, включваща координати за 
връзка, № на свидетелството за професионална 
квалификация и декларация за наличието на планинска 
застраховка.  

2. Диплома за средно образование (копие)  

3. Свидетелство за професионална квалификация (копие) 

4. Платена такса за приемен изпит 
 
ЦЕНА НА КУРСА 

По време на обучението се работи в съотношение 1:4 /един преподавател работи с 4-ма 
обучаеми/.  

Цена от 1500 до 1800 лв., в зависимост от броя на записаните.  



Таксата може да бъде внесена на две части: половината при започване на обучението /зимен 
семестър/ и другата половина при започване на летния семестър. 

Плащане само по банков път! 
 
 Сметка:  IBAN BG41CECB979010B6650802  
  BIC: CECBBGSF 
 
В основание за плащане трябва да бъде посочено името на кандидата и „такса алпийски 
водач“ 
 

Цената включва:  

1. Обучение в рамките на програмата, 288 учебни часа. 

2. Наем на зала 

3. Квалифицирани инструктори 

Цената НЕ включва:  

1. Нощувки и храна 

2. Транспорт  

3. Лична екипировка 

4. Планинска застраховка на всеки курсист за времетраенето на курса (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА). 

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 

Приемните изпите ще се проведат в рамките на един уикенд и ще включват два практически 
изпита:  скално катерене и ледено и миксово катерене. 

Дата на провеждане:  През втората половина на януари, в зависимост от снежните условия. 
 

Времеви график: 

Първи ден (събота) - СКАЛА.  

Изпитът ще е практически и ще се проведе на скален обект за спортно катерене. Кой ще е той, 
ще научите в деня на изпита.   

Ще се катерят: 

■ два скални, болтирани маршрута по 20-25 метра, с 
категория на трудност до 6b, с обувки за катерене 
(еспадрили) 



■ един маршрут с категория на трудност до 5b с обувки с 
твърда подметка.  

■ слизане с откатерване по маршрут от 3 категория  

Всички маршрути ще се катерят с долна осигуровка и „он сайт“. 

Ще се оценява: правилна техника на катерене и работата с инвентара 

Втори ден (неделя) - ЛЕД 

▪ катерене по лед с долна осигуровка WI 4 категория  

▪ класическа ледена техника - с едно сечиво и котки с 12 
зъба 

Ще се оценява: правилна техника на катерене и работата с инвентара; стабилност при 
класическите техники на ходене с котки и класическо сечиво. 

ТАКСА за участие в приемните изпити – 120 лв.  

ЗАПИСВАНЕ: education@planini.eu 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМЦИЯ 

Приемните изпити и програмата са максимално доближени и съобразени с изискванията и 
програмите на UIMGA.  

Курсът ще се проведе при наличието на минимум 4 участника.  

Краен срок за подаване на документи – 14.01.2021 

Входящият изпит не е състезание, но ще се вземе предвид времето за изкачване и стила. 
Главната цел е да се проверят вашите умения и знания по горепосочените дисциплини, като 
едновременно с това се проверят и двигателните ви умения. След изпита всеки ще получи 
обратна връзка (разяснение), относно представянето му по време на изпита.  

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  

Крайната оценка ще се формира от: 

 1.Текущият контрол  

2. Обща оценка на работата по време на курса  

3. Обратната връзка от практиката  

4. Изпитни дни с клиенти 

Директор на ЦПО при „Планини и хора“ 


