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Нова база за планинските спасители

СЪБИТИЯ

Седемте рилски езера
13 август 2020 г.

Официална церемония с водосвет, отслужен от иконом Георги Паликарски – архиерейски 
наместник на Дупнишка духовна околия и предстоятел на храм „Св. Георги” в гр. Дупница, се проведе 
в района на хижа „Рилски езера”, на територията на Национален парк „Рила“. 

Повод за събитието бе първата копка на контролно-информационен пункт “Седемте рилски 
езера”. Новата сграда ще бъде със смесена конструкция – стоманобетон и дървена с двускатен 
покрив в стилистиката на съвсем близко разположената хижа “Рилски езера” и ще е разделена на две 
части с отделни входове. Едната ще е информационен център на парка, а другата е предназначена 
за база на Планинската спасителна служба (ПСС) при БЧК. Ще има гараж за две моторни шейни. На 
първия етаж ще са центърът за туристи и помещения за готвене и хранене, а на втория ще има 
четири спални – по две спални за служителите на парка и за спасителите. Средствата са осигурени 
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Настаняването на екипите от отряда на ПСС в Дупница ще осигури целогодишно дежурство 
за по-бърза и своевременна реакция при оказване на помощ на пострадали туристи. Също ще се 
гарантира и присъствието на служители Паркова охрана и ще се създадат оптимални възможности 
за провеждане на образователни програми за посетителите и осигуряване на тяхната безопасност, 
допълват от ведомството.

В церемонията взеха участие министърът на околната среда и водите Емил Димитров, 
Радослава Чеканска - народен представител от Кюстендилски избирателен район, областният 
управител на Кюстендил Виктор Янев, Калин Гелев - кмет на община Сапарева баня, директорът 
на дирекция на НП “Рила” Красимир Андонов, председателят на ПСС при БЧК Веселин Ганчев, 
директорът на дирекция „Планинска спасителна служба” към БЧК Емил Нешев, началникът на ПСС – 
Дупница Кирил Чолаков и планински спасители от отряда. 
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Настъпи период от годината, когато 
планините са предпочитано място за отдих 
и акциите на спасителите от ПСС при БЧК 
стават ежедневие. 

На 27 юни в района на х. Мочарата в 
Пирин моторист на 35 години пада на терен с 
мокри камъни. Петима планински спасители от 
отряд Банско достигат пострадалия, който е 
със счупена ключица и травми на коляно и китка, 
оказват му първа помощ  и го транспортират 
до екип на спешна помощ. 

На 28 юни се провеждат три акции. 
Хижарят на х. Рай подава сигнал. Турист на 40 
години е паднал от легло в хижата и сериозно е 
наранил главата си. Двама спасители от отряд 
Калофер отиват на мястото, поставят шийна 
яка и транспортират пострадалия. Няколко 
часа по-късно в Централния денонощен пост 
(ЦДП) на ПСС постъпва сигнал за пострадала 
69-годишна жена в Люлин планина със съмнения 
за фрактура на глезена. В акцията се включват 
6 доброволци на ПСС от отряд София. По 
същото време в района на х. Вихрен 11 души от 
отряд Банско транспортират със спасителна 
носилка изтощен турист, който не е преценил 
собствените си възможности.

На 4 юли в района на Рилски езера жена на 
60 години с травма на глезена е транспортирана 
до лифта от 5 планински спасители.

На 5 юли от ЦДП предават, че в района 
на х. Плевен на стръмна и мокра пътека са 
пострадали 2 жени – едната, на 71 години, е с 

Напрегнати дни за планинските спасители
АКЦИИ

27 юни – 17 август 2020 г.
травма на глезена, а другата, на 62 години, е с 
травма на китката. В акцията се включват 9 
души от отряд Троян, които транспортират 
туристките до очакващата ги линейка на 
спешна помощ.

На 10 юли хижарят на х. Рай подава сигнал 
за неопитна туристка с лоша екипировка, 
която се е подхлъзнала по пътека и е с травма 
на глезена. Оказана и е помощ от отряд Калофер.

Два дни по-късно – на 12 юли, мъж на 
40 години се изгубва в района на Бачковски 
манастир. Открит е от двама спасители от 
отряд Пловдив.

Отряд Сливен проведе две акции в два 
поредни дни в един и същ район. На 14 юли 7 
планински спасители издирват и извеждат от 
трудна ситуация мъж, който се е изгубил в 
местността Долапите в посока връх Гаговец, 
Стара планина, а на следващия ден 10 спасители 
се включиха в издирването на изчезнал турист.

Отряд Чепеларе също проведе акция над с. 
Проглед в Родопите. На 16 юли мъж с неподходяща 
екипировка се подхлъзва и чупи подбедрицата 
на левия си крак. Той е с диабет и сърдечно 
заболяване и е транспортиран до линейка на 
спешна помощ от 5 планински спасители.

На 18 юли жена на 46 години пада и наранява 
коляното си в района на Караджов камък, Родопи 
и е откарана в центъра за спешна помощ от 3 
доброволци на ПСС от отряд Пловдив. 

На 19 юли на спасителите от отрядите 
на ПСС в Карлово, Сопот, Калофер и Пирдоп 
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се отзоваха на сигнал за жена със счупена 
подбедрица, в района на х. Незабравка.

Същия ден хижарят на х. Рибни 
Езера, чрез монтираната от ПСС в хижата 
радиостанция, подава сигнал в Централния 
денонощен пост (ЦДП). Жена се е подхлъзнала 
в района “Маринковица”, контузила е крака си 
и не може да продължи да се придвижва сама. 
Веднага се сформира екип от 7 спасители от 
отряд Благоевград с ръководител Георги Ботев, 
които се отправят към посоченото място и 
обездвижват травмирания глезен. 

На 22 юли отрядите на Троян и Ловеч, заедно 
с полицаи от района, се включиха в издирването 
на изчезнал иманяр в района Стенето. Същия 
ден помощ на полицията оказаха и от отряд 
София, които с 2 кучета се присъединиха към 
жителите на Горна Малина в търсенето на 
техен съгражданин. И двете акции завършиха 
без откриване на изчезналите и бяха прекратени 
поради липса на достатъчно информация. 

Успешна беше акцията на спасителите от 
отряд Калофер, които помогнаха на жена с изкълчен 
глезен да стигне до местността Паниците. 

По същото време катерач пада в района 
връх Орловец, Рила, в следствие на което 
чупи глезена си. За щастие на същото място в 
момента се намира планински спасител, който 
веднага се свързва с ЦДП и моли за помощ. В 
14.40 ч. сигналът е предаден на дежурния в 
база Боровец и няколко минути по-късно група 
от 6 спасители се отправя към района на 
инцидента. Теренът е много трудно достъпен 
и изключително сложен. Междувременно 
намиращите се при пострадалия го свалят до 

основата на скалния масив, а пристигналите 
спасители го транспортират с планинска 
количка през втора тераса до ЦПШ Мальовица. 
Акцията приключва успешно към 24.00 ч.

На 24 юли 16-годишен младеж наранява 
коляното си по време на излет в района на х. 
Плевен. Планинските спасители от отряд Троян 
се отзовават и транспортират пострадалия 
до м. Мазането, където го предават на 
семейството му. На следващия ден екип от 
отряд Троян отново е в планината, този път в 
района на х. Дерменкая, където помага на жена 
също с травма на крака. 

На 26 юли от отряда на ПСС в Благоевград 
транспортират туристка със силни болки 
в дясното стъпало. Пострадалата е част 
от туристическа група, извършваща преход 
от х. Добърско към х. Рибни Езера, но поради 
получената травма не може да се придвижва 
сама. След преглед, шиниране на увредената 
става и консултация с дежурните спасители 
в х. Македония, е взето решение да се 
транспортира към Разлог, където е посрещната 
от родителите си и отправена към лечебно 
заведение.

На 25 и 26 юли планинските спасители от 
отряд София се включиха активно в охраната 
на обиколката  на Витоша 100 км. Няколко екипа 
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патрулираха по трасето на състезанието и 
оказваха помощ на всички, имащи нужда.

На 31 юли мъж пада в района на Стобските 
пирамиди. Информирани са спасителите от 
отряд Благоевград, които се отзовават и 
оказват помощ на мъжа, който е с травма на 
главата и фрактура на ръка. 

По същото време отрядът на ПСС 
в Сопот оказа помощ на трима туристи, 
изгубили пътеката в района на х. Незабравка, 
Стара планина. Четирима планински спасители 
от отряда в Кюстендил също помогнаха на 
трима души, изгубени в Осоговска планина, 
а група туристи, тръгнали към х. Мургаш, 
бяха упътени по телефона от дежурния в 
Централния денонощен пост (ЦДП) с помощта 
на мобилното приложение на ПСС. 

В района на Рилски езера жена с травма 
на глезена бе транспортирана от 5 планински 
спасители, доброволците от отряд Пловдив 
оказаха помощ на мъж в района на Три могили 
- Белинташ, Родопи, а в района на х. Плевен 
жена с травма на глезена е транспортирана до 
линейка на спешна помощ.

В 19.07 ч. на 12 август трима туристи се 
изгубват в мъглата над Седемте рилски езера, 
Рила. След указания от дежурния планински 
спасител в Централния денонощен пост те 
инсталират мобилното приложение на ПСС, 
успяват да изпратят координатите си и са 
упътени към пътеката. Тъй като денят е към 
края си, съветът на дежурния в ПСС е, вместо 
към х. Рилски езера, да излязат на билото и да 
тръгнат по маркировката към х. Иван Вазов, 
където са пресрещнати от хижаря и настанени 
за през нощта.

На следващия ден в същия район, близо до 
ез. Бъбрека, френска туристка пада и наранява 
десния си лакът. Двама планински спасители 
от отряд Дупница обездвижват и превързват 
пострадалата и я транспортират до лифта.

На 13 август акция провеждат и от отряд 
София. Жена на 67 г. е паднала и е контузила 
глезена си. Екип от 10 спасители се отправя към 
района на х. Офелиите и я транспортира до 
екип на спешна помощ. 

На 14 август, в района на Попово езеро в 
Пирин жена чупи крака си. Тъй като районът е 
отдалечен, а теренът – труден, в помощ на 
пострадалата се отправят 21 доброволци от 
отрядите в Банско и Добинище. След като кракът 
и е обездвижен, тя е транспортирана с количка.
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ОБУЧЕНИЯ

Лакатник
4 юли 2020 г.

Теоретични и практически обучения на планинските спасители

Освен работата на терен, през цялата 
година отрядите на Планинската спасителна 
служба организират теоретични и практически 
обучения за своите доброволци. 

В началото на м. юли отряд Лакатник 
проведена учебно-тренировъчна акция за 
транспортиране на пострадал в силно пресечен 
терен с алпийски способи. За целта спасителите 
използваха новата олекотена носилка на отряда, 
която е закупена благодарение на огромната 
помощ, на фабрика за шоколадови изделия Mon-
delez, гр. Своге.

Освен тренировъчната акция бяха 
проведени и опресняващи лекции по планинска 
медицина, третиране на различни видове 

Същия ден, по време на туристически 
преход в района на вр. Ботев, Стара планина 
жена получава инсулт. Двама спасители от 
отряд Калофер бързо се отправят към мястото 
на инцидента и след консултация по телефона с 
лекар, я транспортират до извикания екип на 
спешна помощ.

На 15 август, отново в Стара планина, има 
два инцидента. Първият случай е на пострадал 
турист в района на южните склонове на връх 
Ботев – южния Джендем. 14 доброволци от 
отрядите в Карлово, Калофер, Сопот и Пловдив 
са се притекли на помощ на мъж със сериозна 
порезна рана на ръката, причинила голяма 
кръвозагуба. Човекът е бил в тежко състояние. 
Спасителите са оказали необходимата помощ 
за извеждането му от планината и той е 
предаден на Спешна помощ. 

Друг инцидент също е регистриран в района 
на Лакатник, Стара планина през денонощието. 
Екип от 4 спасители от отряда на ПСС е оказал 
помощ на турист с изкълчен глезен. 

На 17 август отряд Дупница проведе две 
акции. Около 16.30 часа в ЦДП е подаден сигнал 
през тел. 112, че преподавател от ЮЗУ „Неофит 

Рилски” се е подхлъзнал под връх Кабул, където 
е бил с група студенти от благоевградския 
университет. Пострадалият е със съмнения за 
счупен глезен. Към мястото веднага тръгват 
планински спасители. Малко след 18 часа е получен 
втори сигнал, че в района на водопад Скакавица 
е пострадала жена. Втора група от отряда 
поема към мястото на инцидента и достига 
до туристката, която също е със съмнения 
за счупен глезен и подбедрица. В акциите са 
участвали 14 спасители и стажанти, които са 
транспортирали пострадалите за последващо 
лечение в болница.

наранявания, оказване на първа помощ при 
възможни инцидентни ситуации в летния сезон.
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Нови палатки за групата за спасяване с кучета

В края на 2019 г. бе проведена процедура за 
закупуване на палатки, предназначени за работата 
на Групата за спасяване с кучета на ПСС при БЧК по 
време на бедствия. На базата на предварителни 
проучвания относно броя спасители и спасителни 
кучета, които биха участвали в аварийни ситуации 
бяха закупени 4 броя основни палатки за спане и 

София
11 август 2020 г.

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

ЕКИПИРОВКА

На базата на ПСС - Сопот, под 
ръководството на д-р Йордан Котларов от 
отряд Карлово, се проведе учебно занятие по 
медицина. В него взеха участие 18 спасители от 
отрядите на ПСС в Карлово, Сопот, Калофер и 
Пирдоп. 

Сопот
19 юли 2020 г.

Служители на дирекция ПСС взеха участие в организирания от БЧК опреснителен инструктаж 
за  работа с автоматичен външен дефибрилатор (АВД). 

пребиваване на 6 души. Външният плат за стените и пода е 100% полиестер с над 5 000 мм воден стълб от 
материал забавящ горенето и термо-отразителен слой върху горната част на външния плат за по-слабо 
нагряване и затопляне на въздуха във вътрешността на палатката. Аеродинамичната защита от вятър е 
с фактор 9. Входовете са с водоустойчиви ципове и комарници, а спални помещения са големи, с панорамни 
прозорци в горната си част и затъмнени тавани. 

Заедно с палатките бяха доставени и 2 шатри с размери: 450 х 450 см, с огнеупорно покритие и 
защита от UV лъчи до фактор 50+, които могат да се използват за щаб, склад и други нужди. Към тях има 
допълнителни стени с врати с цип и прозорци.

Конструкцията и на палатките, и на шатрите е от стоманени рейки и е изключително лесна за 
монтаж. С тях бяха подменени морално и физически остарелите брезентови палатки от аварийния склад 
на БЧК.


