
Планинска спасителна служба при БЧК         1

БЮЛЕТИНинформационен
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Общо делегатско отчетно-изборно събрание на ПСС

СЪБИТИЯ

София
27 март 2021 г. 

Във връзка с разпространението на COVID 19 и въведените на територията на РБългария 
противоепидемични мерки, Общото делегатско отчетно-изборно събрание на Планинската 
спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК) се проведе онлайн през платформата 
Zoom. На делегатите бяха представени отчетите на Управителния съвет (УС) на ПСС и на 
Контролната комисия (КК) на ПСС. 

Председателят на УС на ПСС Веселин Ганчев направи кратка презентация на извършеното 
в периода 2017 – 2020 г., като наблегна на основните акценти в работата на планинските 
спасители, а отчетът на КК на ПСС бе представен от нейния председател Светослав Генков.

Направен бе избор на нов Управителен съвет, като за председател единодушно бе 
преизбран Веселин Ганчев – началник на отряд Пловдив. Като зам.-председател, по правилник, 
в УС на ПСС влиза директорът на дирекция ПСС при БЧК Емил Нешев, а останалите членове са 
Камен Колчев и д-р Калоян Гевара Михалев от отряд София, Марин М. Хитров и Филип Трифонов 
от отряд Троян. За председател на КК на ПСС беше преизбран Светослав Генков, началник на 
ПСС Ловеч, а за членове Павел Тодоров - ПСС Благоевград и Николай Сотиров – ПСС Сливен. 

За представител на Планинската спасителна служба в Общото събрание на Българския 

Червен кръст (БЧК) бе избран председателят 
на УС на ПСС Веселин Ганчев.

От името на БЧК д-р София Стоименова 
– главен секретар и представител на БЧК 
в УС, благодари на планинските спасители, 
които ежедневно и ежечасно са на своя пост 
и рискуват живота си, за да помагат на 
изпадналите в беда. 

Веселин Ганчев поздрави новоизбраното 
ръководство на ПСС, като поясни, че 
предстоят много предизвикателства в 
работата през следващия четиригодишен 
период.
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ПРИЗНАНИЕ

Приз за сила на духа
София
21 март 2021 г.

Планинската спасителна служба на БЧК бе 
удостоена с приз за сила на духа на Годишните 
награди за доброволчество, които се провеждат 
за четвърта година от TimeHeroes.org и БГ Радио. 
Момчетата и момичетата от ПСС бяха една 
от 211-те номинации, а компетентното жури 
взе решение да връчи 11 приза за най-неуморните 
доброволци, 5 - за най-активните организации, 3 - за 
журналисти, които отразяват доброволчеството, 
и още 3 - за отговорни компании, които развиват 

Осигуряване на специализирани системи за по-ефективно планинско спасяване
София
24 март 2021 г.

Във връзка с трагичния планински инцидент 
със сноубордиста от 21 март 2021 г. в района на 
ски парк „Картала” над Благоевград и във връзка с 
редица въпроси и затруднения, които възникнаха 
в хода на издирването, се състоя работна среща с 
представители на заинтересованите институции. 
В нея участваха зам.-министърът на вътрешните 
работи Михаил Златанов, директорът на ГД ПБЗН-
МВР гл. комисар Николай Николов, директорът 
на НС 112 инж. Цветомир Цеков, Пламен Василев 
от Виваком, представител на БЧК в лицето на директора на Планинска спасителна служба Емил Нешев и 
Красимир Стоянов, председател на сдружение „Пистова спасителна служба”.

Предмет на разговорите и обсъждането бяха актуални проблеми, свързани с локализирането на 
пострадали в планината чрез използването на съвременни технически средства и методи.

На срещата присъстваха и Димитър Главчев, член на парламентарната комисия по бюджет и финанси, 
и Красимир Ципов, член на Комисията по вътрешна сигурност  и обществен ред към 44 НС.

Участниците се обединиха около мнението, че съществуващата в момента нормативна база дава 
възможност на мобилните оператори да предоставят незабавно на оперативните служби информация за 
локализация на пострадали в планините и не само. Практиката показва обаче, че не във всеки случай тази 
информация е достатъчна за точното локализиране. Цветомир Цеков запозна участниците, че в рамките 
на няколко месеца се очаква в системата на 112 да бъде внедрена нова услуга, която ще показва точното 
местоположение (координатите) на всеки, потърсил помощ чрез телефон 112, което ще реши проблема в 
голяма степен, но не напълно.

Обсъдени бяха различни технически възможности за подпомагане и подобряване работата на 
оперативните служби на терен, за да могат те да бъдат по-ефективни при спасяване на човешки живот. 
Участниците в срещата се обединиха около предложението да се потърсят начини за осигуряване на 
финансиране и да се закупят необходимите съоръжения.

тази култура сред служителите си. Всички те са 
извършили своите добри дела в периода от май 
2019 до декември 2020 г.

Дежурните отряди на ПСС вече 87 години, 
или 31 755 дни и нощи, са били в готовност да се 
отзоват на всеки повик за помощ в планината. Без 
значение дали е празник, каква е температурата, 
колко е страшно, те пристигат при нуждаещия 
се, който се е отклонил от маркираната пътека, 
попаднал е във внезапно спусналата се мъгла, от 



3         Планинска спасителна служба при БЧК

БЮЛЕТИН

През зимния сезон работата на планинските спасители е концентрирана основно в 
ски курортите, но понякога желанието на туристите и любителите на зимни спортове ги 
поставят в опасни ситуации, които изискват организирането на сериозни акции. Ето някои 
от по-значимите:

Напрегнат зимен сезон

СПАСИТЕЛНИ АКЦИИ

Стара планина
1 – 4 януари 2021 г.

Хубавото време и подходящите условия за 
туризъм в началото на годината накараха много 
хора да потърсят спокойствието на планината. 
Но рязката и трудно предвидима промяна на 
метеорологичните условия в планините, често 
води до огромни рискове дори за подготвените 
туристи. 

На 1 януари около обяд, отрядът на 
Планинската спасителна служба (ПСС) при БЧК 
в Карлово получава сигнал за пострадала жена 
с травма на крака. Трима планински спасители 
от отряда излизат на терен, оказват помощ и 
я транспортират.

Малко по-късно същия ден двама спасители 
от отряда на ПСС в Троян, извършващи преход по 
кабела от вр. Купата в посока вр. Ботев, оказват 
помощ на турист, паднал по време на слизане по 
същата пътека и го съпровождат до паркинга 
в м. „Мазането”, откъдето е транспортиран в 
болница.

Около обяд на 2 януари в Централния 
денонощен пост (ЦДП) на ПСС е получен сигнал 

която изход няма; подхлъзнал се е, което го е 
оставило беззащитен; станал е свидетел на лавина 
или е попаднал под непоносимата й тежест.

Само тези над 530 планински спасители и 40 
лекари доброволци знаят какво е да правиш всичко 
по силите си трагедиите да са по-малко, а само 
бедстващите около 2 600 души годишно – какво е 
няколко души да са твоята последна и единствена 
надежда. И на тези мигове да е свидетел единствено 
планината.

За своето всеотдайно посвещение на най-
важната мисия – да спасяваш животи – всички 
доброволци към Планинската спасителна служба 
получиха наградата Героите 2020.
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10 - 11 февруари 2021 г.
В късните часове на деня в ЦДП на ПСС е 

получен сигнал от разтревожена млада жена, 
която обяснява, че няма връзка с приятеля 
си, предприел изкачване към заслон „Ботев” 
през хижа „Плевен”. Планинските спасители 
започват да събират информация за неговото 
местонахождение. Последната връзка с него е 
направена от баща му малко преди 2 часа през 
нощта – синът му е дезориентиран, но все още в 
стабилно физическо състояние.

за турист, паднал в района на вр. Млечния 
чал. Намиращи се в района трима планински 
спасители тръгват към пострадалия, който 
е със сериозни охлузвания и му оказват първа 
помощ и го придружават до база „Бъзов дял”.

Междувременно се получава сигнал за 
инцидент с трима туристи, двама от които 
са паднали в улей отново по трасето на кабела 
към вр. Ботев. Планински спасител от отряд 
Калофер, който в момента се намира в района, 
незабавно започва издирване на пострадалите, 
установява местоположението им, оказва им 
първа помощ и ги придружава до безопасно 
място. Докато им помага да се придвижат 
надолу по пътеката забелязва, че други двама 
туристи, движещи се наблизо, внезапно изчезват 
от погледа му. Връща се назад и установява, 
че са паднали в същия улей. Оказва и на тях 
първа помощ и ги изолира от студа. Поради по-
тежките травми на двама от пострадалите 
се налага организирането на мащабна акция, в 
която се включват 29 планински спасители от 
отрядите в Троян и Ловеч. Акцията продължава 
до 23.30 ч. при лоши метеорологични условия.

Същият ден двама туристи се движат 
от заслон „Ботев” към хижа „Добрила”. Единият 
се подхлъзва в района на вр. Жълтец и пада по 
склона в южна посока около 300 м. Преминаващ 
по същото трасе турист, оборудван с котки, 
слиза до пострадалия и установява смъртта му. 
Отправят се към заслон „Ботев” от където към 
16.00 ч. подават сигнал до ПСС. Поради късния час 
и влошаващата се метеорологична обстановка 
е взето решение тялото да бъде прибрано на 
следващия ден. С неоценимото съдействие на 
Виваком, които предоставят снежна машина 

и водач, рано на следващата сутрин, 3 януари, 
към мястото на инцидента се отправят 12 
души от отрядите на ПСС в Калофер, Карлово 
и Сопот. За съжаление ураганният вятър и 
влошената видимост осуетяват акцията още 
в района на вр. Ботев. На 4 януари, отново при 
изключително тежки условия, снежната машина 
на Виваком изкарва на вр. Жълтец 8 спасители 
от Калофер, Карлово и Пловдив. Тялото на 
загиналия е транспортирано и предадено на 
съдебна медицина в 14:30 ч.

Рано сутринта на 11 февруари са 
организирани две групи от планински спасители 
– от Троян и от Калофер, които да тръгнат 
едновременно от север и юг към заслон „Ботев”. 
Успоредно с това през централата на ПСС 
е задействана процедура за локализиране на 
телефона му от мобилния оператор.

Около 10:30 ч. е получено съобщение от 
дежурния метеоролог в ХМС на вр. Ботев, че 
виждат човек в посока вр. Жълтец, който се 
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В късния следобед е получен сигнал за мъж 
с травма на глезена в района на вр. Близнака, 
Рила. 11 планински спасители от база „Боровец” 
и отряд Самоков реагират незабавно, достигат 
до пострадалия, оказват му помощ и започват 
транспорт. Към 24.00 ч. те стигат до вр. Мусала, 
където вземат решение да пренощуват и да 
продължат на следващия ден. Към 14.00 ч. при 
изключително лоши метеорологични условия и 
труден терен пострадалият е транспортиран 
до к.к. “Боровец”.

19 януари 2021 г.

Рила
3 – 4 януари 2021 г.

На 18 януари (понеделник) към обяд в хижа „Рилски езера” пристига жена, оставя багажа си 
пред входа и обяснява на хижарите, че ще спи в иглу до старата хижа. На следващия ден куфарите 
продължават да стоят непокътнати и планинските спасители от отряда на ПСС – Дупница, които 
наблюдават района, решават да направят проверка, въпреки че няма сигнал за изгубен турист.

Борислав Ранков и Иван Тушев със спасителното куче Ектор тръгват в посока хижа „Иван 
Вазов”, като оглеждат района и намират чанта с храна и вода. Междувременно техните колеги 

движи бавно и неориентирано. Управителят 
на туристическата спалня на вр. Ботев взема 
решение, въпреки силния вятър, да слезе със 
ски към заслона и да му помогне до идването на 
спасителите. В този момент е отправена молба 
към Виваком за използване на снегоходната машина, 
обслужваща станцията на вр. Ботев, с която 
спасителният екип от Калофер да се придвижи 
по-бързо и да евакуира пострадалия, тъй като 
прогнозата е за рязко влошаване на времето.

Управителят на туристическата спалня 
насочва туриста към заслона, съветва го да се 
преоблече със сухи и топли дрехи и му дава вода. 
Вероятно поради стреса от прекараната навън 
нощ и хипотермията, пострадалият твърдо 
настоява, да остане през следващите няколко 
дни на заслона, за да изпълни намеренията си – да 
снима филм.

Малко по-късно двама планински спасители 
от Троян достигат до заслона, където го заварват 
почти заспал, но също не успяват да го накарат 
да тръгне надолу. Запалват му печката, за да се 
стопли и да изчака идването на снегоходната 
машина с екипа на ПСС от Калофер. С цената на 

много усилия успяват да го убедят да тръгне с 
тях, за да го откарат при близките му, които го 
очакват в м. „Паниците” до Калофер.

Планинската спасителна служба при БЧК 
изказва огромни благодарности на всички, оказали 
помощ по време на акцията – на управителя на 
туристическата спалня на вр. Ботев, на Виваком 
– НУРТС и на водача на снегоходната машина, на 
дежурния метеоролог на вр. Ботев и, не на последно 
място, на своите доброволни и щатни служители 
от отрядите в Троян, Калофер и Карлово.
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Млада жена получава травма на крака след падане и 
не може да продължи. Тя се намира в района на вр. Равнец 
(над ски-център Картала), където заедно с приятели прави 
преход със ски. Групата е далеч под горна лифтова станция 
в долина, водеща към х. „Чакалица”. След като обработват 
травмата, водачът на групата преценява, че сами няма 
да се справят с транспортирането на пострадалата и 
подават сигнал към ПСС отряд Благоевград. 

Дежурните спасители от пост “Бодрост” - Георги В. 
Ботев, Захари Петров, Петър Митев и Борис Стоименов, 

23 януари 2021 г.

Божидар Джокин и Георги Илков - Темето, както и кандидат-планинският спасител Станислав Попов 
- Тачи звънят на мобилен телефон, чийто номер намират в джоб на една от чантите, но няма 
отговор. След 5-6 минути се получава обратно обаждане. Жената успява да обясни, че се намира на 
един хълм над старата хижа, лежи и не си чувства краката. След обход на района в гъста мъгла и 
лоша видимост, в ранния следобед жената е открита в основата на вр. Харамията, свита зад една 
скала. Спасителите веднага я изолират от студа, а от хижата тръгват останалите с моторни 
шейни и носилка, за да ги пресрещнат. Повикана е и линейка, която да я транспортира от Паничище 
до Спешна помощ – Дупница, откъдето по-късно е прехвърлена в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Пострадалата е прекарала над 20 часа в снега при температура – 20°С на надморска височина 
2300 м, облечена изключително неподходящо за пребиваване в планината. Тя е със сериозно измръзване 
на долните крайници и само това, че не е заспала, я е спасило от сигурна смърт.

се отправят с кабинковия лифт към мястото на инцидента и със снегообработваща машина от 
курорта пострадалата е транспортирана. 

Група туристи извършва преход по билото от горна лифтова 
станция, през вр. Равнец към х. „Македония”. Времето е студено, 
има заледени участъци. Към 20:00 ч. при слизане към хижата, турист 
от групата подсича Малък Мечи връх, малко по-ниско от зимната 
маркировка и попада на заледен опасен склон. Преценява ,че е опасно да 
продължи и подава сигнал към хижата. Дежурният спасител от отряд 
Благоевград Димитър Груйчев, заедно с доброволеца Красимир Андреев 
се отправят с моторна шейна към върха, достигат до бедстващия и с 
помощта на въже го извеждат от трудната ситуация. Транспортират 
го до хижата, където е затоплен и настанен. 

19 февруари 2021 г.
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В 17.37 ч. през Единния европейски номер 
за спешни повиквания 112 в ПСС при БЧК е 
получен сигнал за изчезнал сноубордист в района 
на ски център „Бодрост”. Той е в неизвестност, 
след като се е отделил от група сноубордисти, 
карали извън пистата. Телефонът на изчезналия 
дава свободно, но без отговор.

Веднага от ЦДП на ПСС е уведомен 
началникът на отряд Благоевград, който 
организира акция за издирване. Включват се 13 
планински спасители. В 18.45 ч. с кабинковия 
лифт тръгват трима спасители, за да огледат 
терена и вероятните следи. Чрез ПБЗН е 
потърсена локализация на мобилния телефон.

Акцията е подновена рано сутринта, 
като към екипа от Благоевград се присъединиха 

21 март 2021 г. 

Млад човек загина при тежък лавинен 
инцидент в Бъндеришките улеи в Пирин, над 
Банско. Сигналът постъпва в ПСС при БЧК в 11:28 
ч. с обаждане по телефона на дежурен планински 
спасител от отряд Банско. Свидетел съобщава, че 
скиор е попаднал в лавина и има нужда от помощ. 
Веднага се организира група от трима спасители и 
спасително куче, които с моторни шейни успяват 
да достигнат до пострадалия за 10 мин. При 
пристигане на място констатират смъртта му, 
изкопават го от затрупалите го снежни маси, 
транспортират тялото и го предават на Спешна 
медицинска помощ и полицията.

Пирин
24 януари 2021 г.

шестима планински спасители – двама от отряд 
Банско с две оперативни спасителни кучета и 
двама от отряд Разлог, както и двама от София. 
Групата разполага и с два Recco детектора. 
Въпреки усилията и през следващите дни, 
сноубордистът не е открит.

В 15.02 ч. дежурният планински спасителиот 
отряд Разлог получава сигнал за пострадала 
туристка в подножието на Средния връх на 2 350 
м.н.в., която при учебно занятие за самозадържане 
е получила травма в глезена. Оказана й е помощ 
от останалите в групата, които имобилизират 
увредения крайник, изграждат импровизирана 
носилка от въже и започват транспорт. В 16.40 
ч. към тях се присъединява планински спасител, а 
към 17.30 ч. пристига и втори спасител с моторна 
шейна. Пострадалата е свалена до хижа „Семково”. 

27 март 2021 г. 
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30 януари - 2 февруари 2021 г.
При три различни инцидента шестима скиори – петима българи и един румънец, каращи 

извънпистово, се озовават в зоната над Демянишките улеи, от където не могат да се върнат. 
Налага се да бъдат извеждани от планинските спасители с моторни шейни. Основната грешка, 
която се допуска от почти всички е, че в района над фън парка на Платото излизат извън пистата 
с намерение да се забавляват в необработения терен близо до пистата. Склонъ ги увлича към 
Демянишката долина, от където няма как да се върнат обратно, а теренът надолу е изключително 
опасен. Така се озовават в много трудна ситуация, от която нямат изход и търсят помощ.

4 февруари 2021 г.

Двама украинци, мъж и жена, решават да предприемат туристически преход през х. 
“Демяница” към х. “Вихрен” през Тодорина порта. Те са с неподходяща за преход в зимната планина 
екипировка, а маршрутът, избран от тях не отговаря на възможностите им. Поради ураганния 
вятър те се отклоняват от пътеката и се изгубват. Въпреки липсата на телефонна връзка с тях 
и погрешно подадена от трето лице информация, двамата са открити след двучасова акция в 
района на Каркъма, премръзнали, но в сравнително добро състояние.

В района на вр. Полежан, Пирин, жена се подхлъзва и получава травма на глезена. На помощ се 
отзовават 4 планински спасители от отряд Добринище с три моторни шейни.

20 февруари 2021 г. 

Група от 9 души предприема поход за изкачване на Даутов връх в Пирин. При слизане двама 
от тях се подхлъзват, като единият получава фрактура на бедро, а другият – наранява коляното 
си. 23 планински спасители от отрядите в Разлог, Банско и Добринище се включиха в продължилата 
9 ч. акция по оказване на помощ на пострадалите туристи и ги транспортира до линейка на 
спешна помощ. 

13 март 2021 г.
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Мъж на 32 години излиза с моторна шейна 
сам в Осоговска планина. Качва се на вр. Човека и от 
там се спуска към Лева река. В един момент мъглата 
става изключително гъста и мъжът губи ориентация. 
Шейната засяда в преспа и той решава да се 
евакуира пеша, като се движи по посока течението 
на реката около 3 часа. Районът е изключително 
трудно достъпен, със стръмни склонове и предвид 
наближаването на тъмната част от денонощието, 
изгубеният решава да подаде сигнал чрез тел. 112.

Организира се спасителна акция, в която вземат 
участие 11 планински спасители. До пострадалия 
достигат на три групи с общо 5 моторни шейни. 
Първата група го извежда до заслон “Превала”. От 
там го поема втората група, която го евакуира до 
х. „Осогово”, където го предават на негови роднини 
крайно изтощен, дехидратиран и изплашен. 

Пострадалият разполага с добра екипировка за 
каране на моторна шейна, но не и за продължителното 
време, прекарано на открито, и за придвижване в 
снега при ниски температури. Само късметът, че има 
обхват на телефона и бързата и адекватна реакция 
на колегите го спасиха от хипотермия, измръзвания и 
дори фатален край.

Осогово
26 януари 2021 г.

Повече от 22 часа продължи тежката спасителна акция на отряд Сандански, подпомогнат от 
отряд Благоевград. Турист се подхлъзва на заледен склон, пада в снежен улей под връх Радомир, като 
получава множество травми. Теренът е труднопроходим и изключително усложни извеждането на 
пострадалия от тежката ситуация, който е предаден на лекарите в ЦСПМ -  Петрич. 

Беласица
6 февруари 2021 г.
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КАМПАНИИ

Планинската спасителна служба при БЧК вече разполага с RECCO® детектори

Витоша
януари - март 2021 г.

В няколко акции по оказване на помощ 
участваха спасителите от отряд София. Най-
често става дума за изгубени и заблудили се 
туристи, както и за травми от подхлъзване на 
заледени стръмни пътеки. 

януари 2021 г.
В средата на м. януари пристигнаха първите три RECCO® детектора, заедно с пълното 

оборудване за работа с тях. Те са предназначени за откриване на затрупани от лавини и вече 
са разположени на стратегически места в ски центровете, в близост до районите с най-много 
лавинни инциденти – около хижа „Алеко”, Витоша, над Боровец – м. “Маркуджиците”, и в Рила – 
близо до Седемте рилски езера. Четвърти детектор е осигурен от Българската лавинна асоциация 
и е позициониран на Банско, Пирин.

Системата на шведската компания RECCO® е въведена на много места в Европа и по 
света. Детекторите се наемат за период от 5 години. Отражателните пластини могат да 
бъдат закупени от любителите на зимните спортове, а много производители ги вграждат в ски 
екипировката.

Средствата за наем на уредите бяха набрани изцяло от дарения. Основните дарители бяха 
две големи български компании. С най-съществен принос за успеха на кампанията е дарението на 
SiteGround, един от глобалните лидери в сферата на уеб хостинг и софтуер услугите в света. 
Макар да прекарват голяма част от деня си в работа на компютър, в екипа си SiteGround има 
много запалени пътешественици, байкъри, сноубордисти и скиори. Именно това е една от 
причините да подкрепят ПСС. В допълнение към дарените средства за наемането на първите 
3 RECCO детекторa в България, съвместно с ПСС, SiteGround разработват и опростен Наръчник 
за безопасност в планината, който да ни напомня, че личната подготовка и отговорност са 
водещи, за да се насладим и останем в безопасност сред природата. Към Наръчника, може да бъдат 
изтеглени и специалните Уолпейпъри за телефон с най-важните контакти на ПСС, които ще Ви 
бъдат под ръка при спешни случаи. Цялата интересна история за партньорството между ПСС и 
SiteGround може да прочетете на кариерния блог на SiteGround.

В решителен момент в кампанията се включи и Спорт депо АД. SPORT DEPOT е част от 
световната мултибранд верига за спортни стоки SPORT2000 International. Компанията има над 20 
години опит на пазара. В 25 магазина SPORT DEPOT в 17 населени 
места в страната, както и онлайн на www.sportdepot.bg 
се предлага огромен избор от хиляди продукти за различни 
видове активности от 140 утвърдени марки.

Много са даренията и от други юридически и физически 
лица, постъпили чрез преводи по банковата сметка, online 
през системата на БЧК, както и през iCard.

Вече са обучени и първите планински спасители, които 
ще работят с устройствата на терен.

https://www.siteground.com/
http://download.siteground.com/files/SiteGround_Mountain_Safety_Checklist.jpg
http://download.siteground.com/files/SiteGround_Mountain_Safety_Checklist.jpg
https://careers.siteground.com/blog/mountain-safety-checklist/
https://www.sportdepot.bg/
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Годишен печатен албум на Фото Форум

EVN България подкрепя планинските спасители
януари 2021 г.

Изключително успешна беше и кампанията на 
БЧК и EVN България, които стартираха съвместна 
инициатива за подпомагане на дейността на 
Планинската спасителна служба. До края на 2020 
година всеки желаещ можеше да подкрепи каузата 
и да дари 25 лв. или повече чрез специално създадена 
секция на сайта https://evn-darisvetlina.com, а EVN 
България удвои дарената сума. Бяха събрани общо 
45 000 лв., с които ще бъде закупена необходима за 
планинските спасители екипировка.

Като знак за съпричастност, първите 500 
души, които се включиха в инициативата, получиха 
специална лампа – символ на отдадеността на 
спасителите, предоставена безвъзмездно на 

януари - март 2021 г.
Годишният печатен албум на Фото Форум 

„REMEMBER” е луксозно печатно издание, събрало в 
себе си 176 от най-добрите фотографии и автори, 
публикувани през предходната календарна година в 
сайта https://photo-forum.net.

Тази година издаването на албума беше с кауза 
- печалбите от неговата продажба да бъдат дарени 
в полза на Планинската спасителна служба при 
Българския Червен кръст за закупуване на оборудване. 
Набраната сума е 5 025 лв., които ще допринесат за 
спасяване на живот в планината.

Кампания на Болерон

февруари - март 2021 г.
Пълната стойност от всички продадени планински 

застраховки за екстремни спортове, направени онлайн през 

дарителите чрез мрежата на DHL Express България, също официален партньор на кампанията.

приложението на Болерон през февруари и март, бяха дарени на Планинската спасителна служба 
при БЧК. С този жест ПСС получи 5 669 лв.

Болерон е софтуерна платформа за дигитално застраховане, използвана от лицензирания 
застрахователен брокер Болерон Консултинг EООД. Застрахователната платформа е специално 
създадена за закупуване и управление на застрахователни продукти през мобилни телефони от 
крайни потребители. 

https://evn-darisvetlina.com/
https://photo-forum.net/
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ОБУЧЕНИЯ

Дарение на медицинско оборудване

декември 2020 г.
В края на 2020 г. „Ветроком” ЕООД направи дарение на Планинската спасителна служба при 

БЧК. Медицинското оборудване, което включва 20 комплекта Амбувак Headstar, 30 комплекта 
въздуховоди Гьодел, 20 бр. пулс оксиметри C101H1, 100 бр. филтър кърпи BUFF с 5 кутии допълнителни 
филтри е на обща стойност 4 953,00 лв. и е предназначено за базите и отрядите на ПСС.

Основни курсове на планинските спасители

база “Алеко”, Витоша
13 - 28 февруари 2021 г.

В курса за стажант-планински спасители 
– зимен профил се включиха 23 кандидати, от 
които, след встъпителни изпити, се класираха 
14. Ръководител бе инструкторът по планинско 
спасяване Добромир Згуров, а лекар – д-р Едмонд 
Йорданов.

В продължение на 1 седмица при натоварена 
програма от 12 часа теория и практика на ден, 
участниците преминаха начално обучение по зимно 
планинарство. Времето беше много студено 
и доближи бъдещите спасители максимално до 
реалните условия, с които ще се сблъскват в 
планината. В края на курса всички участници 
преминаха успешно изпитите по центрове – 
тест медицинска подготовка, тест техническа 

подготовка, алпийски възли, ралична шейна и работа 
с лавинен уред. 

Паралелно се проведе и последният модул 
от курса за инструктори по планинско спасяване с 
ръководител Николай Димов – началник на Учебния 
център на ПСС. И тримата кандидати, които 

Дарение за ПСС - Сливен

19 март 2021 г.
След инцидент по време на BlueRock Enduro 

Soiree v.1, приятели на пострадалия, впечатлени 
от професионализма на планинските спасители 
от отряд Сливен, решават да стартират 
кампания #ПопитайПСС. Да върнат доброто! 
С получените дарения са закупени 1 олекотена 
сгъваема носилка, 1 тутор за възрастни и 1 за 
деца, по 2 шини за ръка за възрастни и за деца, 
2 шийни яки, 1 детска митела (превръзка за 
ръката) и 1 пулсоксиметър.
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Обучение на спасителни кучета
Пандемията от COVID-19 наруши 

традиционната подготовка на планинските 
спасители, но спасителните кучета на ПСС при БЧК, 
особено най-малките, се нуждаят от непрекъсната 
работа не само с водача, но и помежду си. За това 
традиционният зимен курс за работа при лавинни 
нещастия, бе разделен на две части. През февруари 
в Банско се проведе тренировката на най-малките 
членове на групата за спасяване с кучета, а през 
март на х. “Яворов” към тях се присъединиха и 
техните колеги от клас В.

Дресура, упражнения за сработване, работа 
по групи са само част от уменията, които усвоиха 
водачите и техните четириноги колеги, които 
показаха какво са научили в учебна спасителна 
акция. Тя беше част от изпита на водача на 
спасително куче от отряд София Симеон Табаков, 
който придоби звание “Инструктор в групата за 
спасяване с кучета”.

взеха участие в курс за стажанти като лектори, 
преминаха успешно през всички поставени задачи 
и придобиха звание „Инструктор по планинско 

спасяване”. 
Веднага след края на курса за стажанти своето 

обучение продължиха и 18 желаещи да придобият 
звание „Планински спасител”. Ръководител на курса 
бе Марин И. Хитров, инструктори – Светослав 
Генков, Крум Караиванов, Николай Димов, а лекари 
– д-р Калоян Гевара, д-р Севдалина Михайлова. 
Като гост-лектори се включиха доц. д-р Момчил 
Панайотов и психологът Десислава Илиева.

Участниците преминаха през обучение по 
планинско спасяване при зимни условия при идеални 
метеорологични условия и положиха успешно 
изпитите – тест по медицинска подготовка, тест 
по техническа подготовка, снаждане на единично 
въже, работа с лавинен уред.

Тренировъчни занятия
17 февруари 2021 г.

В района на масива Триглав (Голям Кадемлия) 
беше успешно проведен учебен ски поход до вр. 
Русоватец (Караборун). Участваха 8 души (5 от 
ПСС Карлово и 3 от ПСС Калофер, както и двама 
стажанти). Метеорологичните условия по време 
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на прехода бяха добри - температура -10°С, ясно, със слаб до умерен вятър от запад/югозапад, в горския 
пояс с пръхкав сняг с дебелина 20-30 см, а във височинната част – с твърд до ледено фирнован сняг.

12 – 14 март 2021 г.

Отрядът на ПСС - Сливен осъществи станалия вече традиционен алпийски траверс от х. „Добрила” 
до вр. Ботев. Въпреки трудностите и условията на терена, спасителите доказаха своята воля и умения 
да се справят с трудностите в планината.

27 март 2021 г.

Планинските спасители от отряд Габрово използваха последните дни на март и натрупалия сняг, 
за да осъществят учебно занятие, което включваше поход и работа с лавинни уреди.

Медицинска подготовка за служители на „Алпик уинд сървисиз“
21 – 22 януари 2021 г. 

За трета поредна година ПСС при БЧК направи 
обучение по медицинска подготовка на служители 
на фирма „Алпик Уинд Сървисиз” ЕАД. Събиране на 
информация, изследване на пострадал, поведение 
при черепно-мозъчна травма, гръбначна травма 
и травматични наранявания на крайниците, 
CPR, работа с амбу, кислородна бутилка и AED-
дефибрилатор, травми при катастрофи и оказване 
на първа помощ на пострадал в ПТП бяха темите, 
с които участниците имаха възможност да се 
запознаят на теория и в практически упражнения.


