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РАБОТНИ СРЕЩИ

Общо делегатско събрание на ПСС
НУЛЦ на БЧК Лозен, София
9 април 2022 г.

Председателят на Управителния съвет на ПСС при БЧК инж. Веселин Ганчев откри Общото
делегатско събрание (ОДС) на Планинската спасителна служба с представяне на гостите: акад. Христо
Григоров – председател на БЧК, проф. д-р Красимир Гигов – генерален директор на БЧК, и д-р София
Стоименова – главен секретар.
Акад. Христо Григоров поздрави делегатите от името на ръководството на БЧК и благодари
на планинските спасители за тяхната всеотдайност, въпреки липсата на закон, който да защитава
правата на доброволците пред работодателите им.
Приветствие отправи и проф. д-р Красимир Гигов, който изрази признателността си към
планинските спасители и ги увери, че ръководството на организацията се гордее с успехите на ПСС,
като важна част от структурата на БЧК.
ОДС продължи своята работа с отчет за дейността през 2021 г. Инж. Веселин Ганчев запозна
делегатите и гостите с основните акценти в работата на планинските спасители през годината. В
условията на пандемията от COVID-19 ПСС е оказала помощ на 1 656 пострадали в планините. Случаите
на ски писта са 1 477, а проведените спасителни акции – 156 със 179 пострадали във високите части
на планината. Намаляването на случаите на оказана помощ се дължи основно на по-малкото случаи на
ски писти, поради по-малкия брой чуждестранни туристи, посетили ски курортите, докато броят на
проведените акции е нараснал с 37%.
Най-много случаи на ски писти – 661, има в Банско, а най-голям брой спасителни акции – 42, са
проведени в Стара планина. В най-много акции – 33, са участвали планинските спасители от отряд
София. Повечето от проведените акции са за транспорт на пострадали по време на туристически
преходи. През 2021 г. в 156 акции са участвали 283 доброволни, 38 щатни планински спасители и 6
спасителни кучета.
През отчетната година 15 участника в летния и зимен курс за стажанти са придобили звание
„Стажант – планински спасител”, а 3 – „Лекар-планински спасител”. Звание „Планински спасител”
са получили 15 души, а 4 планински спасители - „Инструктор по планинско спасяване”. Проведени са
традиционните работни срещи на лекарите-планински спасители, както и учебно-тренировъчните
курсове със спасителни кучета. Член на Групата за спасяване с кучета (ГСК) придоби звание „Инструктор
в ГСК”. Свидетелство за „Водач на моторна шейна” са получили 37 планински спасители, а 2 – за
„Управление и поддържане на снежни машини”.
През 2021 г. дирекция ПСС направи сериозна крачка напред в осигуряване на финансиране на дейността
извън получаваната чрез БЧК субсидия. Общата сума от дарения и реализирани проекти през 2021 г. е
198516 лв., което е повече от 6 пъти спрямо набраните средства през 2020 г.
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Светослав Генков – председател на Контролната комисия (КК) на ПСС, представи отчета
на КК, а директорът на ПСС Емил Нешев – календарния план на ПСС за 2022 г., като първо се спря на
почти приключилите зимни атестации на планинските спасители. Той информира делегатите кои
от заложените курсове вече са преминали и какви са предизвикателствата пред ПСС за провеждане на
специализираните обучения при намаления бюджет на БЧК за 2022 г.
Директорът на службата сподели и как е протекло обучението за спасяване на ски писти,
проведено от инструктори на ПСС за спасители от Червен кръст Черна гора, и високата оценка за
помощта, която ПСС оказва на своите черногорски колеги.
Като част от дневния ред Емил Нешев и началникът на Учебния център на ПСС Николай Димов
представиха идея за промяна в начина на получаване на звания в ПСС. Емил Нешев обясни, че през последните
години дирекция ПСС е предприела проучване за това как е организирано планинското спасяване в други
страни. Той посочи, че идеята за промяна е породена от факта, че в малките отряди, далеч от развитите
ски центрове, много трудно се намират желаещи да станат спасители, които имат добре развити скиорски
умения – едно от основните изисквания към кандидатите за планински спасители. Предложението е във
всеки отряд да има квота от по-ниско квалифицирани спасители, които да могат да извършват дейности
по спасяване в планините, без да има нужда от специализирана техника и екипировка.
На базата на оперативните планове и на организираните от ПСС обучителни курсове и
тренировъчни занятия, отрядите ще поддържат на високо ниво подготовката. Ще се развиват
уменията за боравене с екипировката за осигуряване на безопасността – лична, на другите спасители
и на пострадалите. Всеки доброволен спасител ще може да взима участие в дейности, за които е
сертифициран и е преминал обучителен курс, а при желание ще може да надгражда уменията си.
Представеният план предизвика сериозен интерес и одобрение, особено сред представителите
на малки отряди, в чиито райони на охрана няма необходимост от използване на специализирани умения.
В края на събранието д-р София Стоименова изказа своята благодарност към всички планински спасители
за добре свършената работа. Тя подчерта, че дейността им е специфична и динамична и им благодари
специално за помощта, която оказват в кампанията на БЧК за пострадалите от конфликта в Украйна.

Работна среща на щатните планински спасители
НУЛЦ на БЧК Лозен, София
12 - 13 май 2022 г.

По традиция на работната среща на
началниците на бази и завеждащите отряди на
ПСС при БЧК се прави отчет на инцидентите
през изтеклия зимен сезон, анализ на по-сериозните
инциденти, правят се конкретни предложения за
по-ефективна работа и предвиждания за следващия
зимен сезон. Коментират се организацията на
аварийната работа през предстоящия летен сезон
– състоянието на спасителните бази и постове,
машини, автомобили, спасителни съоръжения и
медицинско оборудване.
Тази година програмата включваше и
атестация на щатните планински спасители, които
се запознаха на теория и практика с работата с
въже Dyneema, обвързване на спасителна количка
и спасителите към нея, снаждане на единично и
на двойно въже, както и имаха възможност да се
запознаят с начините за работа с моторна лебедка.
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КАМПАНИИ
Възстановена е откраднатата екипировка
януари – февруари 2022 г.

На 10 януари т.г. бе разбит аварийния
склад на отряда на ПСС – Враца и бе открадната
част от екипировката, необходима за аварийноспасителната работа. Това предизвика голям
медиен интерес и силно възмущение не само сред
планинските спасители, но и цялата планинарска
общност.
На апела за помощ се отзоваха изключително
много фирми и граждани, благодарение на които за
24 часа сумата за възстановяване на откраднатото
оборудване бе набрана.
От дирекция ПСС при БЧК веднага бяха задействани процедури за закупуване и доставка на найнеобходимото. Динамично въже, статични въжета, карабинери, примки с карабинери, самохвати,
десандьори, протриващи устройства, радиостанции, лавинни уреди и бинокъл на обща стойност 9 500 лв.
ще заменят откраднатото оборудване.
От името на всички планински спасители и най-вече на отряда на ПСС – Враца искаме да изкажем
огромна благодарност на всички дарители!

GPS приемници за проследяване за спасителните кучета на ПСС
София
27 януари 2022 г.

Благодарение на фирма Геотрейд Иванов ООД –
официален вносител на Garmin за България, водачите
на спасителни кучета вече ще могат да проследяват
своите четириноги партньори по време на акция в
планината. Дарението от общо 10 GPS приемници
със система за проследяване на кучета Garmin 01001041-E3 Alpha 100/T5 и Garmin 010-01041-E2 Alpha 100/

TT15 е на стойност 16 340 лв.
Тези предаватели правят много ефективна
оперативната двойка водач-куче, защото водачът
може постоянно да следи движението на кучето при
спасителни операции и постигнатите резултати
биха били много по-бързи и точни, а шанса за
спасяването на изгубения много по-голям!
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Дарения за подновяване на екипировката на планинските спасители
София
декември 2021 г. – юни 2022 г.

В края на 2021 г. „Кока-Кола Юропасифик
Партнърс Сървисис България” ЕООД дари 19 500 лв.,
а фирма „Саут Гейт Тек” ЕООД - 3 000 лв. През 2022
г. “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД дари 30 000 лв.,
фирма „Роберт Бош” ЕООД - 10 000 лв., „Връх 83”
ООД – 920 лв., а „КОБИЛДЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД
– 450 лв.
Отделно, онлайн даренията за екипировка на
планинските спасители достигнаха близо 7 000 лв.
Общо сумата възлиза на над 70 000 лв., с които ще
бъдат закупени 150 бр. висококачествени защитни
якета с GORE TEX мембрана за планинските спасители
на стойност 66 000 лв. През следващите две години
ПСС трябва да закупи още 350 такива якета, с
които да бъдат екипирани и останалите планински
спасители. Доставката на тази висококачествена
екипировка е осигурена от фирмата НАМАСТЕ 2018
ЕООД след проведен конкурс.
За обновяване на радио-комуникационната
техника на ПСС, фирма „Роберт Бош” ЕООД дари
5 000 лв., с които е поръчан цифрово-аналогов DMR
репитер пълен комплект. Втори цифрово-аналогов
DMR репитер на стойност от 4 300 лв., ПСС ще
получи като дарение от Турския Червен полумесец.
Към новото радио оборудване на ПСС трябва да
бъдат добавени и 5 носими цифрово-аналогови
радиостанции на стойност 3 990 лв., дарение от
„Ветроком” ЕООД, част от швейцарския концерн
Алпик. Младото семейство Мария Георгиева и
Ивайло Стойков направи уникален жест с решението
си да дарят на ПСС сума в размер на близо 4 000
лв., събрана на тяхната сватба. С тях са закупени
още 7 носими цифрово-аналогови радиостанции.
Радио-комуникационната техника е доставена
с огромното съдействие на “ИНТЕГРА-А” ЕООД
(официален дистрибутор на марката HYTERA) и
ще бъде предоставена на спасителна база Боровец,

което ще допринесе много за още по-ефективната
работа на планинските спасители в Мусаленския дял
на Рила.
В края на 2021 г. ПСС при БЧК получи дарение
от фирма „Аксуей България” ЕООД. По волята на
дарителя бе закупена и предоставена моторна
лебедка за нуждите на отряд на ПСС - Калофер на
стойност на 3 700 лв., която ще бъде използвана
при спасяването на пострадали в охранявания от
отряда район, който включва Южен Джендем и х.
„Рай” и се характеризира с непристъпни каньони и
отвесни скални участъци.
„Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД дари 3 000 лв.
за закупуване на АЕД дефибрилатор и кислородна
бутилка за отряда на ПСС – Дупница. Със средства
набрани от служителите на „Аксуей България” ЕООД
в размер на 1 800 лв. бе закупено ремарке за АТВ за
отряда на ПСС – Троян. „Ветроком” ЕООД, един
от основните дарители на ПСС през последните
години, закупи вакуум матрак Tyromont с помпа и
монофазен трансформатор за спасителния пост на
отряд Казанлък на обща стойност 3 186 лв.
Две фирми се погрижиха за улесняване на
административната работа на служителите в
ПСС. „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД дари 15 лаптопа, а
“Застрахователен Брокер Омникар и Партньори”
ООД - 800 лв. за подобрения по интернет страницата
на ПСС.
Нови 10 чифта снегоходки получиха
планинските спасители от отряд Тетевен от
фирма GROHE – БЪЛГАРИЯ. Те вече ще могат да се
придвижват лесно в охранявания от тях район по
време на зимни акции.
Общо от дарения, през първата половина 2022
г., ПСС при БЧК е получила екипировка, оборудване и
финансови средства на стойност над 110 000 лв.
От името на всички планински спасители
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искаме да изкажем огромна благодарност на фирмите
„Кока-Кола Юропасифик Партнърс Сървисис България”
ЕООД,“ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД, „Роберт
Бош” ЕООД, „Саут Гейт Тек” ЕООД „Връх 83” ООД,
„Кобилдър Интернешънъл” ЕООД, Турски Червен
полумесец, „Ветроком” ЕООД, „Геотрейд Иванов”
ООД, „Аксуей България” ЕООД, „Дриймикс” ООД,
„Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД, „Каргил България”,

“Застрахователен Брокер Омникар и Партньори”
ООД, Grohe – България и на всички индивидуални
дарители, които няма как да изброим поименно,
както и на нашите дългогодишни партньори, които
осигуряват оборудването за ПСС на преференциални
цени – Спорт Депо АД, Интегра-А ЕООД, Намасте
2018 ЕООД, Пик 3000 ООД, магазини Алпи, Стената
и Бейс Камп.

ОБУЧЕНИЯ
Обучение на спасителни кучета
х. „Ком“
10 - 16 януари 2022 г.

Тази година, традиционният зимен курс на
Групата за спасяване с кучета (ГСК) на ПСС при БЧК за
работа при лавинни нещастия се проведе на х. Ком
в Стара планина. В него взеха участие 16 планински
спасители с 14 кучета, а ръководител бе Сергей
Цветков.
Дресура, упражнения за сработване, работа
по групи са само част от уменията, които усвоиха
водачите и техните четириноги колеги. В края
на курса те показаха какво са научили в учебна
спасителна акция, а инструкторите в ГСК проведоха
и своята атестация, която задължително се
провежда на всеки 3 години.

Курс „Работа при лавинни нещастия“
х. „Плевен“
19 - 23 януари 2022 г.

След близо 2 годишно прекъсване на х. „Плевен” в
Стара планина се проведе курс за планински спасители
„Работа при лавинни нещастия”. Ръководител бе
инструкторът по планинско спасяване Мартин
Неделчев, подпомаган от инструкторите – Николай
Димов, Живко Жечев и Емил Нешев.
Участие взеха 17 спасители от цялата
страна, които в продължение на 5 дни се запознаха с
рисковете в планинското спасяване, как се работи с
лавинен уред, правилата за сондиране и откопаване,
спецификите на оказването на първа помощ на затрупан от лавина, триаж/сортиране на пострадалите, как
се организира и провежда лавинна акция.
В процеса на обучение бяха проведени и няколко учебни лавинни акции, в които участниците да могат
да покажат как са усвоили теоретичния материал.
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Безопасност в зимната планина
София
12 януари 2022 г.

Отряд София на Планинска спасителна служба
(ПСС) при БЧК организира традиционната си лекция,
посветена на безопасността в зимната планина.
Заради ограниченията наложени от КОВИД кризата,
тя се проведе под формата на онлайн събитие, в което
имаха възможност да се включат всички желаещи.
Темите бяха свързани със снежните условия и
лавините, какво е необходимото поведение на хората
в зимната планина, както и какви действия да предприемат в случай на инцидент. Лектори бяха планински
спасители с богат опит - доц. д-р Момчил Панайотов, Константин Стамов – началник на отряда и Григор
Ваклиев – ръководител на 4-а нарядна група. Водещ на събитието, организирано със съдействието на фирма
Вижънсенс ЕООД, беше Живко Джаков.

Медицинска подготовка за служители на „Алпик уинд сървисиз“
3 - 4 февруари 2022 г.

За четвърта поредна година ПСС при БЧК направи обучение по медицинска подготовка на служители
на фирма „Алпик Уинд Сървисиз” ЕАД. Лекарите планински спасители д-р Едмонд Йорданов и д-р Мартин
Йорданов вече добре познават спецификите на работата на курсистите и ориентират темите от
теорията и практическите упражнения така че да са от полза при евентуален инцидент.

Курс на лекарите – планински спасители
6 - 12 февруари 2022 г.
база „Студенец“

Съгласно Учебния план на ПСС при БЧК за 2022 г. и
Наредбата за учебната работа на ПСС в кк. Пампорово
се проведе курсът „Лекари - планински спасители –
зимен профил”.
Участие взеха 19 лекари от цялата страна, които
се запознаха с най-новите алгоритми на Медицинската
комисия на ПСС за поведение при лавини, хипотермия

и хипертермия, усъвършенстваха ски техниката си,
работа с лавинен уред, намиране на затрупан на близко
разстояние за 6 мин., локално сондиране и откопаване.
Задължителната зимна атестация се проведе
на 9 февруари, а лекарите трябваше да преминат по
определен маршрут с денивелация около 400 m със ски
с колани за 1 ч. 30 мин.

Основни курсове на планинските спасители
база “Алеко”, Витоша
12 - 27 февруари 2021 г.

В курса за стажант-планински спасители
– зимен профил се включиха 16 кандидати, от
които, след встъпителни изпити, се класираха
13. Ръководител бе инструкторът по планинско
спасяване Димитър Ножаров, а лекар – д-р Марина
Колчева.
В продължение на 1 седмица при натоварена програма от 12 часа теория и практика на ден,
участниците преминаха начално обучение по зимно планинарство. В края на курса всички участници
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преминаха успешно изпитите по центрове – тест медицинска подготовка, тест техническа подготовка,
алпийски възли, ралична шейна и работа с лавинен уред.
Веднага след края на курса за стажанти своето обучение продължиха и 14 желаещи да придобият
звание „Планински спасител”. Ръководител на курса бе Живко Жечев, а лекар – д-р Николай Иванов.
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.

Атестации на планинските спасители
февруари – март 2022 г.

Казанлък

Кюстендил

Зимните атестации на отрядите на ПСС от цялата страна се проведоха по предварително изготвен
график. Планинските спасители трябваше да покажат знания в решаването на технически и медицински тест
и да приложат тези знания на практика при организиран преход със ски с колани при минимум 400 m денивелация,
обработване на пострадал на терена по лекарско задание и транспортирането му в зимни условия.
Част от изпитния материал бяха и уменията за изграждане на установка на стръмен снежен склон,
както и работа с лавинни уреди, откриване за затрупан, сондиране и откопаване на пострадал при лавинен
инцидент.

Черна гора
Колашин, Черна Гора
1 – 6 март 2022 г.

Четирима инструктори от ПСС при БЧК взеха участие в организирания от Червен кръст - Черна
гора курс за спасители на ски писти. Целта беше българските специалисти да обучат и сертифицират
черногорските си колеги, които работят на терен в ски център Колашин.
Програмата на обучението включваше теория и практически умения по охрана и тактика за спасяване
на ски писти, опасности в планината, лавинна опасност, първична медицинска помощ, елементи на ски
техниката, транспорт на спасителна шейна – Акия/Канадска, управление и поддържане на моторна шейна.
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Учебно-тренировъчно занятие
Отряд Самоков
25 април 2022 г.

Учебен зимен ски поход в местността
Мальовица проведоха планинските спасители от
отряд Самоков. Участие взеха 11 човека от отряда,
които изминаха 17 км за 6 часа с 1100 м денивелация
от ЦПШ Мальовица, Йончево езеро по билото на
Лопушки връх, Мечит и до хижа Мечит.

“Безопасност в лятната планина”
София
11 май 2022 г.

След успеха на зимната лекция, отрядът на ПСС
- София отново се включи онлайн с традиционната
лекция “Безопасност в лятната планина”. Емил
Нешев – директор на дирекция ПСС при БЧК направи
кратък отчет за това как е преминал зимния сезон
за планинските спасители. С какво трябва да се
съобразяват туристите при планиране на преход
в планината, каква екипировка да изберат и какви
са особеностите и опасностите на планината през
лятото бяха част от темите, които присъстваха в
лекцията на началника на отряд София Константин
Стамов, а как се оказва помощ при ухапвания от змии
и какво да се прави при тежка алергична реакция и
при хипертермия обясни д-р Едмонд Йорданов.

Работа на скали
Сливен
11 -15 май 2022 г.

Скалните масиви в местност Карандила Източни скали, Жабата и Голяма чаталка, бяха домакин
на ежегодния специализиран курс на Планинската
спасителна служба към Българския червен кръст
за работа на скали. В него взеха участие планински
спасители от Сливен, София, Пловдив, Тетевен,
Елена, Ловеч и Троян. Целта му е усъвършенстването
на планинските спасители при провеждането на
спасителни акции на скали и в трудно достъпни
терени, както и запознаване с новите техники и
съоръжения за планинско спасяване. Ръководител
беше Петър Дамянов – инструктор по планинско
спасяване от отряд Пловдив, а негови помощници
инструкторите Крум Караиванов – отряд Смолян,
Георги Стамов – отряд Пловдив и д-р Евгений Тенчев
– лекар планински спасител от отряд Сливен.
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ПСС при БЧК проведе курс за стажант-планински спасители
база „Алеко“, Витоша
22 – 29 май 2022 г.

След полагане на входящи тестове –
технически и медицински, до участие в планирания
от Учебния център на ПСС при БЧК курс за стажантпланински спасители – летен профил, бяха допуснати
14 кандидати от цялата страна.
Ръководител бе инструкторът по планинско
спасяване от отряд Банско Ивайло Валеов, който,
подпомаган от колегите си Марин Ив. Хитров –
инструктор от отряд ПСС Троян и Николай Димов
– началник на Учебния център на ПСС, се справи
с отговорната задача да въведе курсистите в
основите на планинското спасяване през летния
сезон – опасности в планината, оценка на риска спрямо теренните и метео-условия, необходима екипировка
и подредба на раницата, планиране на маршрут.
Изграждане на фиксирани точки на скала, видове установки и инвентар; изграждане и движение по
парапети, необходими съоръжения, последователност от действия и правила при движение; техника на
движение по скали, основни захвати в катеренето; осигуряване и самоосигуряване на скали; самопомощ и
другарска помощ на скала; импровизирани средства за транспорт през лятото; ориентиране – основни
понятия, работа с карта, компас и GPS; радиовръзки в системата на ПСС са само част от темите, които
на теория и в практически модули трябваше да усвоят участниците.
Лекциите по медицина, проведени от д-р Марина Колчева – лекар-планински спасител от отряд София, също
включваха теория и практика – видове рани, импровизирани средства за превръзки и имобилизация; проверка и
оценка на основните жизнени функции; сърдечно-белодробна реанимация; травми на главата и гръбнака; травма
на гърдите, корема и таза; съчетана и комбинирана травма; вътрешни заболявания; отравяния и др.
Последният ден от курса бе посветен на изпити, в които всички имаха възможност да покажат
наученото и да придобият звание „Стажант-планински спасител”.

Курс за планински спасители – летен профил
база „Алеко“, Витоша
29 май – 5 юни 2022 г.

С курса за планински спасители – летен профил,
продължи изпълнението на плана на учебния център
на ПСС при БЧК. Георги Черноземски – ръководител,
и инструкторите Милен Братанов, Николай Димов,
Тервел Тотев, Красен Георгиев и д-р Николай Иванов
се постараха да направят учебния процес пълен и
интересен за участниците.
След провеждане на входящи тестове
курсистите се запознаха със специфични медицински
състояния като инфекциозни заболявания, увреждания,
причинени от насекоми, влечуги и животни, алергии, остри психотични реакции и наркомании, увреждания
при падане и висене в алпинизма, особености на детската възраст, работа с медицински инструменти и
кислородни бутилки, практически правила за транспорт на пострадал при различни травми и др.
Техническите теми от обучението включваха метеорологични явления в планините през лятото
и свързаните с тях опасности; организация и тактика на евакуация от въжени линии, различни методи
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за евакуация на бедстващ до безопасно място, собствена евакуация; охрана на спортни състезания и
организирани прояви в планините – предварителен оглед на трасето, избор на екипи, екипировка и
съоръжения, медицинска раница, радиовръзки; готови средства за транспорт по пътеки и трудни терени
– видове и приложение, обвързване и осигуряване при транспорт в трудни терени; работа с двоен и
готов полиспаст – необходима екипировка и начин на изграждане; снаждане на двойно въже, изграждане
на система за осигуровка и транспорт; спасяване от въздуха с използване на хеликоптер – мястото на
планинския спасител при такъв вид акция, посрещане и изпращане на хеликоптера, качване на пострадалия
в хеликоптера, стандарти на екипировката и съоръженията и др.
На курсистите бяха представени алгоритми за провеждане на различни видове спасителни акции
– за търсене на изгубени в планината, в труден терен, на скали. Каква е организацията и тактиката,
готовността на отряда – познаване на района, необходима екипировка и участници, как се избира
ръководител и неговите задачи и отговорности, както и попълването на задължителната документация.
Новите доброволни планински спасители са Младен Въчков и Иван Ангелинин от Банско, Илиян Кашкин,
Николай Арсенов и Лазар Христов от Благоевград, Манол Николов – Враца, Петър Ергин – Добринище,
Станислав Попов и Иван Иванов – Дупница, Калин Кондев – Разлог, Мирослав Иванов – Севлиево, Тодор
Николов – Сливен, Калин Костов и д-р Николай Иванов – София, Спас Николов – Стара Загора.
Добре дошли!
ПСС при БЧК изказва огромна благодарност за съдействието на Витоша ски АД, които осигуриха
възможност за провеждане на практическо занятие за евакуация от въжени линии и на хотел „Морени” за
вкусната и обилна храна.

Работа в трудни терени
хижа „Рилски езера“
15 – 19 юни 2022 г.

За пръв път след обявяването на пандемията от COVID 19 Планинската спасителна служба (ПСС) при
БЧК проведе специализирания курс „Работа в трудни терени”. Ръководител беше Калин Зарев – инструктор
по планинско спасяване от отряд ПСС – Дупница, а при теоретичните и практически занятия му помагаха
Орлин Стойчев – инструктор от отряд ПСС – София и Николай Димов – началник на Учебния център в
дирекция ПСС. Лекциите по планинска медицина бяха поверени на д-р Димитриос Василиу – лекар-планински
спасител от отряд ПСС – София.
Катерене по стръмни скално-тревни склонове, изграждане и движение по парапет, организиране на
рапел, движение по стръмен снежен склон с използване на котки и ледокоп, изграждане на фиксирани точки и
установки върху фирнован сняг и естествени теренни форми, транспорт на пострадал по стръмен склон,
работа с GPS, проверка и оценка на основните жизнени показатели, видове травми, клиничен протокол за
поли-травма бяха само част от темите, с които участниците надградиха знанията си.
Курсистите проведоха и няколко учебни акции за търсене на изгубени и пострадали в трудни терени,
а в края на обучението всички успешно положиха изпит за звание „Старши планински спасител”.
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СПАСИТЕЛНИ АКЦИИ
През първите 6 месеца на годината ПСС при БЧК проведе 70 акции с 81 пострадали във високите
части на планината. Най-много акции са проведени в района на Пирин – 23, 14 – Стара планина, 13 – Рила,
11 – Витоша, 5 – Родопи, 3- Осогово, 1 – Беласица. Ето някои от тях:

Рила
Отряд Самоков
януари – февруари 2022 г.

През първите 3 месеца на годината планинските спасители от база Боровец са оказали помощ на
шестима любители на извънпистовото каране на ски и сноуборд и един турист с увреждане на колянна
става. Четири са акциите за търсене на изгубени - момиче на 13 години от Израел е открито м. Кръстьова
чешма, след като се е отклонило от пистата, а сноубордист и 2 скиорки от Англия са изведени от трудна
ситуация, изтощени и с лека хипотермия, но в добро състояние.
Отряд Благоевград
19 март 2022 г.

Група туристи предприемат поход от горна
лифтова станция, през вр. Равнец към х. Македония.
При слизане от Малък Мечи връх към хижата, турист
на 81 г. изостава и след достигане до хижата от
групата установяват, че не се вижда да слиза по
склона. Друг турист се връща обратно, намира го
паднал на земята в безпомощно състояние и веднага
се свързва с хижата.
Димитър Груйчев – хижар на х. Македония и
планински спасител в отряд Благоевград, изтегля
с моторна шейна д-р Албена Атанасова – лекар
планински спасител от отряд София и Здравко
Мавродиев от отряд Благоевград, които в момента

се намират там. Д-р Атанасова констатира липса на
дишане и зенична реакция. Вероятно поради преумора
и здравословен проблем, обострен от голямата
надморска височина и ниската температура на
въздуха туристът е починал.
Веднага са информирани дежурният в
Централния денонощен пост (ЦДП) на ПСС и
началникът на отряд Благоевград Георги В. Ботев,
който от своя страна се свързва с дежурния служител
на РПУ 2 - Благоевград. След справка с Районна
прокуратура Благоевград, починалият турист е
транспортиран и предаден на екип на ЦСМП от
повиканите допълнително планински спасители.

Витоша
Отряд София
януари – февруари 2022 г.

Пет акции за търсене на изгубени и две за оказване на помощ при травма е равносметката на отряд
София за първите пет месеца на годината. Почти всички от случаите са поради характерното за планините
рязко влошаване на метеорологичните условия - гъста мъгла, обилни валежи от дъжд и сняг, силен вятър.
12 юни 2022 г.

Въпреки метеорологичните прогнози, мъж и жена тръгват от х. „Еделвайс” в посока х. „Алеко”. Поради
влошаване на времето – мъгла, дъжд и понижаване на температурите, двамата решават да пресекат на
пряко от горна станция на Конярника към Капакливец (през вододайната зона!) и от „Алеко” да се приберат
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с автобус до София. Не след дълго те се изгубват в
района на Горно плато и в продължение на около 4 часа
се лутат в района, без да открият път в гъстата
растителност.
След многократни молби на жената да се
обадят и да поискат помощ, мъжът накрая се
съгласява и около 20:30 ч. тя подава сигнал на тел. 112,
откъдето информират Централния денонощен пост
на ПСС, като координатите на мобилния й телефон
излизат автоматично в центъра на 112. Дежурният
планински спасител в база „Алеко” веднага тръгва
с високо проходим автомобил към мястото и след
около 30 мин., в 21:00 ч., открива жената в района на
вр. Капакливец. Тя е премръзнала, но в сравнително
добро състояние и обяснява, че нейния спътник е
изостанал и се намира на около 500 m в трудно проходими хвойни. Съобщава също, че той е с белодробни
проблеми и прекаран лек инсулт.
След бърза оценка на ситуацията, спасителят извиква на помощ служител от х. „Алеко” и иска съдействие
от отряда на ПСС – София, като задължително изисква присъствие на лекар планински спасител. Оставя жената
в отоплената кола, заедно със служителя от хижата и тръгва да търси мъжа. Намира го премръзнал и мокър,
напълно изтощен и неспособен да се движи. Преценява, че пострадалият е изпаднал в хипотермия и веднага
взема мерки за затопляне и подаване на кислород, като се стреми непрекъснато да го държи буден.
След пристигането на групата от седем доброволни и щатни планински спасители, между които
и двама лекари, започва незабавен транспорт с планинска количка по тежък терен, заблатен от падналия
сериозен дъжд, през непроходими хвойни и високи треви.
В 23:30 ч. пострадалият е откаран в база „Алеко” и е предаден, затоплен и в стабилно състояние, на
очакващата го линейка на Спешна помощ.
Въпреки, че имат планинска застраховка, пострадалите не са били подготвени с адекватна за високата
планина екипировка, сериозно са подценили метеорологичните условия и са надценили собствените си
възможности и здравословно състояние.

Пирин
Отряд Банско
януари – март 2022 г.

Дванадесет са скиорите – любители
на фрийрайда, на които отрядът на ПСС –
Банско е помогнал да се измъкнат от улеите на
Демянишката долина, а 1 - от м. Ечмище. Мъж
на 51 г. пада с парапланер между х. Бъндерица и
Бъндеришка поляна. Той е без наранявания, но се
е озовал в труднодостъпен стръмен терен и не
може да излезе сам. Към мястото тръгват 3 групи
спасители, които го извличат нагоре по терена.
На 1 март жена на 30 г. е транспортирана

от един от улеите под вр. Тодорка, след като
при падане наранява кръста си, а два дни покъсно скиор, каращ в улей на Малка Тодорка
пада и счупва глезена си. Спасители от пост
Шилигарника тръгват към него, но поради
паднала лавина се налага да пробият път, за да
преминат с моторни шейни. С много усилия
успяват да пресекат лавината и да достигнат
до пострадалия. Оказват му долекарска помощ и
го транспортират до Бъндеришка поляна.
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13-14 февруари 2022 г.

По време на изкачване на Северната стена на вр. Вихрен, Пирин, в края на тур „Скален жлеб”,
алпинист, водач на свръзката се подхлъзва. При падането едната му котка се закача в скалата и
той получава сериозна травма на глезена.
Пострадалият се свързва с дежурния в ПСС – Банско и заедно решават, поради настъпващия
мрак и студа, да се спуснат с рапели до основата на стената. Спасителите от Банско, в 17.20 ч.,
информират и Централния денонощен пост (ЦДП) на Планинската спасителна служба (ПСС) при
Българския Червен кръст (БЧК).
Междувременно е организирана група от около 20 планински спасители, снабдени с
необходимото оборудване, които се отправят към мястото на инцидента. Достигат до
пострадалия към 22 ч., имобилизират го и с помощта на специализирана носилка, осигурявана с
въжета поради тежкия, стръмен и снежен терен, го транспортират към х. Вихрен.
19 март 2022 г.

Туристическа група прави преход за изкачване на Даутов връх. При слизане един от туристите пада
и счупва подбедрица. В акцията по обездвижване и транспортиране по стръмен улей с правене на установки
участват 8 планински спасители от отрядите в Банско и Разлог, както и 6 други доброволци.

Отряд Добринище
февруари 2022 г.

Две акции за оказване на помощ извън
пистата са проведени и над Добринище. Слабо
подготвен скиор тръгва да кара в гората по
необработен терен в м. Тузлата и губи ориентация.
Изпада в паника и търси помощ. Открит е от 4
планински спасители и е изведен от трудната
ситуация. В района на вр. Безбог 32-годишна
скиорка пада и чупи крака си. Шестима планински
спасители й оказват помощ, като имобилизират и
я транспортират.
Отряд Сандански
13 февруари 2022 г.

По време на каране на ски в необработен терен в района на Беговишка порта, при ограничена
видимост жена на 22 г. пада и получава травма на лявото коляно. В акцията по транспортирането й
участват 8 планински спасители и 1 доброволец с моторна шейна.

Отряд Разлог
15 май 2022 г.

62-годишен скиор загина при спускане по
северозападния склон на връх Разложки суходол.
Откъсналата се снежна дъска го изтласква към
отвесната стена на катерачния обект Разложкосуходолската стена и той пада от около 150 м. Има
видими тежки наранявания. В акцията се включват
18 планински спасители от отрядите в Разлог,
Банско и Добринище.
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Стара планина
Отряд Калофер
16 януари 2022 г.

При слизане от вр. Ботев към з. Маринка жена на 48 години усеща болка в гърдите, затруднено дишане
и изтръпване в горните крайници. След кратка почивка, почувствала се по-добре, продължава по-зимния
маршрут за Калофер. След известно време симптомите се появяват отново. Групата решава да търси
помощ от ПСС. Понеже нямат обхват, радиолюбител подава сигнал по радиостанция. Сигналът за помощ
е приет от радиолюбител в Пловдив, който се свързва с началника на отряд Калофер. По предложение на
спасителите, жената е заведена в намиращия се наблизо з. Михайлов, затоплена и е приела няколко таблетки
аспирин през интервали. Пострадалата е транспортирана с верижна снегоходна машина на Виваком.
Отряд Тетевен
15 февруари 2022 г.

Стопанката на х. Иванина поляна се
разболява и изпада в тежко състояние. Брат й
подава сигнал до тел. 112, че трябва незабавно да
бъде транспортирана. Отзовават се четирима
планински спасители от отряда в Тетевен и
със съдействието на Трифон Трифонов, който
предоставя високопроходим автомобил и моторна
шейна, жената е транспортирана до м. Косица,
където я очаква кола на ЦСМП - Ловеч.
Отряд Пирдоп
19 февруари 2022 г.

Парапланерист на 45 г. при излитане се удря в
земята. След като установява, че няма как да се движи
сам е осъществил връзка с ПСС - Пирдоп. Организирана
е спасителна акция и четирима планински спасители,

с необходимия инвентар (медицинска раница, вакуум
матрак) тръгват към подадените координати. След
достигане до пострадалия му е оказана долекарска
помощ и е транспортиран до ЦСМП в Пирдоп.

Отряд Враца
5 април 2022 г.

След спускане на 60-метров рапел по
тур „Трите плочи”, Вратцата, двама катерачи
не успяват да изтеглят въжетата заради
голямото триене в дългия заравнен участък,
непосредствено след носещата точка. След

освобождаване на въжето следва ново заплитане в
дърво непосредствено над свръзката. Повикани са
трима планински спасители, които да помогнат
за безопасното слизане на катерачите на къси
рапели.

Отряд Сливен
16 април 2022 г.

Туристка на 53 г. и неин придружител се качват с лифта в м. Карандила и от там решават да
слязат към водопад „Камена” в района на византийска крепост „Камена”. Пътеките са трудни и ронливи
и са маркирани с любителска маркировка, несъгласувана с ПП ”Сините камъни”. Жената е без шапка при
силното слънчево греене и при достигане на водопада внезапно получава световъртеж и силно гадене. След
като лежи повече от час, нейният спътник започва да звъни на приятели туристи, които се свързват с

14 									Планинска спасителна служба при БЧК

БЮЛ Е Т И Н
дългогодишния планински спасител от отряд Сливен Пенко Райков. Той веднага информира началника на
отряда Николай Сотиров, който организира спасителна акция. По това време спасители от отряда, които
се намират в близост до базата тръгват към пострадалата. Не установяват данни за инсулт, а по скоро
за дехидратация, хипоглекимия с понижено кръвно налягане и я преместват на сянка. Въпреки препоръките
да не се придвижва на собствен ход, тя отказва да бъде носена в носилка от спасителите и заявява, че се
чувства по-добре. Така придържана от спасителите и с регулярни почивки е свалена за около 50 мин. до
джипа на отряда и е откарана до дома й.

Отряд Сливен
29 май 2022 г.

Доброволните планински спасители от
отряд Сливен проведоха спасителна акция, при
която оказаха медицинска помощ на пострадала
жена в подножието на вр. Българка. Жената е
транспортирана до Отделението по спешна
медицина към МБАЛ д-р Иван Селимински и предадена
на специализиран медицински екип.

Отряд Карлово
17 юни 2022 г.

Повече от 9 часа продължи акцията за откриване на изгубен турист в района на м. Стария Сучурум в
Стара планина. Осем планински спасители от отрядите в Карлово и Калофер, придружени от спасителното
куче Касъл, се включиха в издирването.
Възрастен турист на 83 г. в добра физическа форма, но с оскъден опит и познание за планината и
конкретния район, без екипировка тръгва сам по пътеката от х. Равнец към м. Баража, но се отклонява на
югозапад по немаркирана пътека и навлиза в стръмно и труднопроходимо дере. Достига до силно пресечен
терен в алпийски район между два водопада и брегове със стръмни плочи. Тъй като времето напредва, той
решава да пренощува на мястото, но на сутринта разбира, че няма как да продължи сам и подава сигнал за
помощ.
Поради възрастта на пострадалия, който не чува добре и е изпаднал в паника от това, че се е
загубил, получената от него информация е много неточна и объркваща, което изключително много забавя
издирващите го спасители. След го откриват той е изолиран от студа, изследвано е здравословното му
състояние и след като е успокоен е евакуиран с помощта на алпийска техника от ждрелото на реката.

Родопи
Отряд Пловдив

Две акции в района на в. Сливодолско падало, проведоха от отряд Пловдив. На 27 март 2022 г. жена
на 75 г. падане в дълбоко дере и счупва подбедрица. Транспортирана е и е предадена на Спешна помощ от
осем планински спасители и двама доброволци.
На 5 юни 2022, отново в същия район, 6 планински спасители се отзовават на сигнал за помощ.
Момче на 12 г. се подхлъзва удря главата си и пада от пътеката в реката. От там е извадено от служители
на ПБЗН, а планинските спасители го имобилизират и транспортират до кола на Спешна помощ.
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Осогово
Отряд Кюстендил
6 март 2022 г.

Група от около 30 туристи от гр. Тетевен, поради непочистени пътища и неизправна техника на
снегопочистващите фирми, остават откъснати в х-л Три буки. Решават да тръгнат пеш към с. Богослов,
където ги чака автобус. Двама от тях не могат да се придвижват поради получени леки травми предишния
ден. Екипировката им е подходяща за сезона, но не и за придвижване в дълбок сняг - липсват снегоходки.
Организирана е акция за транспорт с моторна шейна на пострадалите, в която участие вземат 4 планински
спасители.
12 март 2022 г.

Група от осем човека с водач тръгва от х.
Осогово към вр. Руен. По време на прехода една от
жените получава травма на едното коляно, което
започва да бави групата. Качват се на върха в 17:00
ч. - за седем часа и половина (преход, който при
нормални условия се прави за около четири часа). На
връщане се стъмва и групата се разпокъсва, като
с пострадалата остават двама души. Около 19:00
ч., виждайки, че придвижването става невъзможно,
водачът подава сигнал до ЦДП на ПСС.
Благодарение на доброто познаване на
района от участвалите 6 планински спасители
и доброволци с моторни шейни, акцията
приключва бързо и безаварийно. С оглед на ниските
температури и силния вятър, умората и травмата
на пострадалата, бързото им придвижване е
решаващо.

IN MEMORIAM
След тежко боледуване на 9 януари 2022 г. ни
напусна Павел Павлов.
Повече от 25 години Павката бе член на
отряда на ПСС – София, началник на 3-та нарядна
група. През годините е началник на отряда, както
и щатен служител в дирекция ПСС при БЧК.
Забавен, чаровен, усмихнат, със своята
доброта, честност и всеотдайност той ще
остане завинаги в сърцата ни.
Светъл път, Павка!

Издава: дирекция “Планинска спасителна служба”; тел: 02 49 23 048; e-mail: pss@redcross.bg; m.maslinkova@redcross.bg; www.pss-bg.bg
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