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Задържалият се във високите части на 
Пирин сняг привлече любителите на freeride 
в улеите над Банско. Четири акции проведоха 
спасителите от отряда – две за издирване 
и извеждане от трудна ситуация на скиор и 
сноубордист в района на Демянишка долина, и 
две за имобилизация и транспорт на пострадали 
в Бъндеришка долина.

На 9 април четирима планински спасители 
от Банско оказват помощ на скиорка на 25 г. от 
Сърбия с контузия на глезена след удар в дърво 
и последващо падане. Транспортирането й към 
х. „Бъндерица” през гората се осъществява с 
изграждане на установка, а след излизане на 
пътя - с моторни шейни.

На 9 май икономистът Владимир Каролев 
се изкачва по северния ръб на вр. Тодорка. Планът 
му е да се спусне със сноуборд към долината, да 
изкачи вр. Хвойнати и вр. Вихрен и да се спусне 
от него към изток. При спускане от вр. Малка 
Тодорка към Жабешко езеро вероятно губи 
контрол над сноуборда и пада по улея. Получава 
множество наранявания и фрактури и в 00:45 ч. 
е открит в тежко състояние от 9 планински 
спасители. Диша тежко и не е контактен. 
Поставена му е шийна яка, преместен е във 
вакуум матрак с термохимически грейки и 
изолационно фолио и е транспортиран с носилка 
до болницата в Разлог, от където по-късно е 
преместен в “Пирогов”.

Пирин

ИЗ ДНЕВНИКА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕНОНОЩЕН ПОСТ

Отряд Банско/Добринище
24 март – 10 май 2021

19 юни 2021 г.
По време на туристически преход мъж на 

35 г. се подхлъзва в района на Тодорина порта, 
Пирин, пада и получава контузия на раменна 
става. На сигнала за помощ се отзовават 14 
планински спасители от отряд Банско, които му 
оказват помощ и го транспортират с количка 
“Трипач”. 

24 юни 2021 г.
Две акции са проведени в района на 

Безбог. Туристка на 27 г. от Полша при преход 
от Попово езеро към х. „Безбог”, Пирин, се 
подхлъзва и полита около 50 м. по стръмна 
пътека. Наранява си коляното и бедрото и се 
забива в клон от клек. Оказана й е помощ от 11 
планински спасители от Добринище и Банско.

Малко по-късно двама спасители от 
Добринище се отзовават на сигнал за мъж, 
на когото му е прилошало на х. „Безбог”. 
Стабилизиран е и е свален до х. „Гоце Делчев” до 
линейка на Спешна помощ.

15 – 16 юли 2021 г.
11 планински спасителни от отряд 

Банско се отзовават на сигнал, получен през 
тел. 112, за пострадал 37-годишен българин 
в района на Муратово езеро. Организира се 
незабавна акция и спасителите бързо стигат 
до туриста, получил травми при подхлъзване. 
След оказаната на място първа помощ, мъжът е 
транспортиран до Спешна помощ Банско. 
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28 юли 2021 г.
По време на преход между х. „Вихрен” и 

вр. Тодорка туристка е ухапана от насекомо и 
получава алергична реакция. Един от водачите 
на групата се свързва с ЦДП и подава сигнал, 
като междувременно дава на пострадалата 
таблетки алергозан. След пристигането на 
екип от ПСС – Банско й е дадена и таблетка 
антихистамин. Състоянието й се подобрява и 
тя тръгва надолу, придружена от спасителите. 
Предадена е на извикания екип на Спешна помощ.

Екип от трима планински спасители от 
отряд Разлог е оказал помощ на изгубени туристи 
в района на х. „Яворов” в Пирин. Сигналът е подаден 
в 22.23 часа. Туристите били дехидратирани 
поради високите температури и са отведени 
от спасителите в Спешна помощ - Разлог.

Отряд Разлог
13 юли 2021 г.

Две акции за една седмица проведе отряд 
Сандански. На 24 юли трима планински спасители 
са повикани в района на х. „Беговица”, за да 
окажат помощ на млад мъж с рана на главата, 
пострадал след битов скандал на з. „Тевно езеро”.

12 часа продължи акцията по транспорти-
ране на пострадало 23-годишно момиче с травма 
на крака в района между хижа „Синаница” и 
Синанишка порта. Сигналът е подаден на 31 юли, 
а в акцията се включват 11 планински спасители. 

Отряд Сандански

Беласица

В късния следобед на 18 април хижарят на х. „Конгур” вижда добре екипиран мъж, говорещ 
английски, който има намерение да си направи бивак в района на върха. На 25 април туристи подават 
сигнал, че на мястото виждат палатка със спален чувал, а от човека няма следа. Двама планински 
спасители от отряд Сандански отиват да проверят на място и откриват палатката, чантичка с 
храна и бутилка с вода, но без следа от човек. 

Отряд Сандански
25 април 2021 г.
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Рила

62 дни след изчезването на 34-годишния 
сноубордист в Рила, тялото му беше намерено 
на 15-20 метра от пистата. В мащабната акция 
се включиха над 50 планински спасители от 
Благоевград, Дупница, София, Банско и Добринище 
с 5 кучета и 3 дрона, както и приятели на 
изчезналия. 

На 21 март група приятели от София 
отиват да карат сноуборд над Картала. В края 
на деня един от тях липсва. Спасителната 

Отряд Благоевград
22 май 2021 г.

операция продължава дълго, но без резултат, като поне по два пъти в седмицата се прави обход 
на мястото, използват се металодетектори и термокамери, но следата е единствено засеченият 
му телефон.

През цялото време тялото на сноубордиста е било затрупано, затова не беше възможно 
намирането му преди снеготопенето.

През системата 112 е подаден сигнал за автомобил, попаднал в дере по време на офроуд 
в района между Рилския манастир и хижа „Македония”. Първоначалната информация е за мъж с 
тежка черепно-мозъчна травма и в безсъзнание. Десет планински спасители веднага се отправят 
към мястото, но само констатират смъртта на мъжа. Другите в автомобила са с леки травми и 
охлузвания. 

31 юли 2021 г.

Отряд Дупница
Седемте рилски езера са привлекателна 

за туристите дестинация, което води до рязък 
скок на случаите на оказана помощ през летния 
сезон.

На 25 юни При слизане по каменистата 
пътека между х. „Рилски езера” и х. „Пионерска” 
жена на 52 години навяхва глезенна става. 
Благодарение на служебното АТВ на х. „Рилски 
езера” и бързата реакция на планинските 
спасители, туристката е получила навременна 
и адекватна помощ и е предадена на роднини за 
последващо лечение. 

На 10 юли турист на 48 г. е пострадал 
тежко след падане на пътеката към езерото 
„Бъбрека” в района на Рилските езера. Мъжът 
е паднал, след прилошаване, при което е 
получил травма на главата и е загубил голямо 
количество кръв. Пристигналият на място екип 
на ПСС – Дупница му поставя шийна яка, прави 
му кръвоспираща превръзка и го транспортира 
с количка до лифта, с който е превозен до 
линейката на Спешна помощ.

На 16 юли на пътеката от х. „Рилски 
езера” към х. „Седемте езера” трима планински 
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спасители оказват помощ на 58-годишен мъж 
със съмнения за инсулт. 

На 23 юли в ЦДП е получен сигнал за 
изгубени туристи в района на Седемте рилски 
езера. След получаване на GPS-координати, 
екип от трима планински спасители поема към 
предполагаемото място, но там няма никой. 
След няколко опита да се свържат по телефона 
е осъществен контакт с изгубените, които 
обясняват, че се намират в гъсто обрасло дере с 
висок клек и малка река. При получаване на новите 
координати е установено, че се намират на 
съвсем друго място, извън пътеката на „Зелени 
рид” в посока х. “Вада”. Малко по-късно от база 
„Боровец” на ПСС пристига информация, че 
издирваните са достигнали хижата.

На 25 юли 67-годишна туристка стъпва 
неправилно на камък при слизането от ез. 
„Бъбрека” към х. “Рилски езера”. Четирима 

спасители, които в момента се намират на 
хижата, откриват пострадалата в безпомощно 
състояние с фрактура на глезен. Обездвижват я 
и я придружават с лифта до линейка на Спешна 
помощ.

Почти цяла нощ (на 26-27 юли) продължава 
акцията по извеждане от трудна ситуация 
на група от 4 израелски граждани в района на 
Седемте рилски езера. Те са открити на 2 хил. 
метра надморска височина в изключително 
стръмен и опасен участък и са отведени в 
хотел в Дупница.

На 28 юли е получен сигнал за жена със 
съмнение за фрактура на крака. Туристката, 
с италиански произход, е имобилизирана и 
транспортирана, първоначално с планинска 
количка, а в последствие с АТВ до горна станция 
на лифт „Рилски езера”, където е предадена на 
съпруга й.

Отряд Самоков
На 13 юли петима планински спасители от база Боровец са оказали помощ на млада жена с 

травма на коляното. Тя е транспортирана до ЦПШ Мальовица, където е предадена на нейни близки.
На 17 юли полски турист се подхлъзва по неравен терен и получава травма на глезена в 

района на х. „Мусала”. Трима планински спасители от ПСС Самоков имобилизират и транспортират 
пострадалия до Боровец.

На 23 юли колоездач планинските спасители оказват помощ и на колоездач с травма на 
ключица. 

Отряд Разлог

Двама спасители от ПСС Разлог в района на х. „Грънчар” са оказали помощ на пострадал млад 
мъж, имобилизират го и го транспортират.

25 април 2021 г.

Стара планина

Отряд Калофер/Карлово

Мъж на 77 г. със симптоми на Ковид-19 е транспортиран от х. „В. Левски” от планински 
спасители от отрядите в Карлово, Калофер, Пловдив и Сопот. След неколкодневно поддържане на 
висока температура и невъзможност да приема течности и храна, състоянието на пострадалия се 
влошава и той търси помощ от ПСС. Транспортиран е до лечебно заведение. 

4 април 2021 г.
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Със затоплянето на времето туристите, 
привлечени от красотата на Стара планина в 
района на х. „Рай”, се увеличиха. Заедно с това 
нарасна и травматизмът, което основно 
се дължи на неподходяща екипировка на 
пострадалите.

На 11 май жена на 56 г. с се подхлъзва и пада, 
като наранява глезена си. Двама спасители от 
Калофер и четирима от Карлово се отзовават 
на сигнала, имобилизират и транспортират 
пострадалата. На връщане спасителите 
намират малко конче, изостанало от стадото, 
и тъй като майката вече не би го приела, го 
прибират в Калофер. В последствие кончето, 
кръстено Кирил, е предадено на човек, който е 
поел грижата за него. 

може да продължи и подава сигнал за помощ.
Лошата организация на състезанието, 

несъобразяването с метеорологичните 
условия – както на организаторите, така и 
на участниците, подаването на откъслечна и 
неточна информация изключително затрудни и 
забави оказването на помощ на пострадалите, 
които са открити и транспортирани от ПСС.

На 20 юни 2021 при слизане от връх 
Ботев към хижа „Рай” жена на 45 г. се подхлъзва 
и травмира десния си крак. Въпреки това 
самостоятелно слиза до хижата. На следващият 
ден се събужда със значителни отоци около 
глезена и коляното и преценява, че няма да 
може самостоятелно да слезе до Калофер. 
Транспортирана е от 2 планински спасители, 1 
стажант и 1 кандидат стажант от Карлово и 2 
спасители от Калофер.

На 6 юни двама планински спасители от 
Калофер и петима от Карлово, подпомагани 
от синовете на пострадалата, имобилизират 
и транспортират жена на 57 г., която при 
подхлъзване наранява левия си глезен. 

На 13 юни, по време на планински маратон 
към вр. Ботев, един от участниците на 72 
г., поради преумора, пропуска отбивката за 
Тарзанова пътека и продължава по маршрута за 
х. „В. Левски”, връща се обратно и се изгубва. 
Друг участник, на 70 г., поради гъстата мъгла 
се отклонява на юг и навлиза в ждрелото на р. 
Бъзовица, достига до силно пресечен терен, не 

На 26 юни в м. „Връшника” е изведен 
от трудна ситуация турист на 46 г. Рязката 
промяна на метеорологичната обстановка и 
лошата екипировка стават причина мъжът 
да се изгуби, а двама планински спасители от 
отряд Калофер го отвеждат без проблеми до 
личния му автомобил.

На 20 юли 2021 г. жена на 30 г. наранява 
десния си глезен, докато минава по маршрута 
Ком – Емине. Трима планински спасители от 
Карлово и един от Калофер я транспортират 
от заслон „Ботев” и я предават на екип на 
спешна помощ Карлово.
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Отряд Враца

При слизане по еко-пътека Боров камък, Стара планина, жена на 56 г. се подхлъзва на стръмен 
участък и чупи подбедрица. В акцията по имобилизация и транспорт вземат участие трима 
спасители и двама кандидат-стажанти от отряд Враца.

15 май 2021 г.

Планински спасители от отряд Враца са оказали съдействие на служителите на ПБЗН за 
сваляне на самоубиец.

22 юли 2021 г.

Отряд Габрово

Група студенти от Великотърновския 
университет провежда учебен курс по 
ориентиране. Един от студентите, на 20 
години, стартира от началната точка в района 
на хотел „Еделвайс“ в м. „Узана“ в 15:15 часа, 
преминава през първата точка и се отправя 
към втората. Оттам следите му се губят. След 
него по същия маршрут, който е за начинаещи, 
покрай съществуваща екопътека, маркирана 
със знаци и табели, преминават около 20 души, 
но никой не го е видял. След като студентът 
така и не се появява, ръководителят на курса 
се обажда на тел. 112, от където се свързват с 
ПСС. От отряд Габрово веднага се отзовават 
и организират акция, подпомагани от групата 
студенти и преподаватели. От полицията в 

2 – 3 юни 2021 г.
Габрово е изпратен и полицай със следово куче, 
което, поради многото оставени следи, скоро 
се обърква. По същото време двама служители 
на ПБЗН-Габрово с автомобил проверяват 
всички възможни заслони по пътя от „Узана“ към 
прохода Шипка, но без успех. Поради падналата 
тъмнина, мокрия и хлъзгав терен, създаващ 
опасност от инциденти, и започващия дъжд 
търсенето е преустановено в 22:40 часа. 

В 9:20 часа на следващата сутрин 
издирваният се появява в хотел „Балканци“ във 
видимо добро състояние, без наранявания и 
измръзвания. Успява да обясни, че се е заблудил 
и е тръгнал по пътя към прохода „Шипка“. 
Обясненията му са объркани, защото не познава 
района и няма планинарски опит. 

Отряд София

Двама планински спасители и 1 стажант от отряд София оказват помощ на мъж на 33 г. и 
момче на 10 г. Поради подценяване на маршрута, прекалено дълъг и тежък за техните възможности, 
те се губят в района на с. Локорско в Стара планина. 

5 юни 2021 г.

Отряд Лакатник
На 5 юни мъж на 21 г. тръгва за гъби, 

отделя се от групата, с която е бил, и се 
изгубва. Намерен е около 15:30 ч. от 3 планински 
спасители от отряд Лакатник на черен път над 
с. Церецел, уплашен, одран и доста мръсен, но в 
добро състояние.

На 13 юни жена на възраст 58 г. прави 
преход в района на с. Гара Бов по еко-пътека 
“Под камико”. Пътеката е стръмна, камениста 
и хлъзгава. По време на прехода жената пада 
и чупи крак на две места в глезена. Трима 
планински спасители от отряд Лакатник, 
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придружени от един доброволец, се отзовават 
на сигнала и обездвижват пострадалата, дават 
й болкоуспокояващи и я изолират от студа, след 
което я транспортират с количка и я предават 
на близките й.

На 25 юли е проведена акция за издирване 
и транспортиране на изгубена туристка. 
Пострадалата 65-годишна жена се е отклонила 
от маршрута в дива трудно проходима 
местност в района на с. Очин дол, Врачански 
Балкан – Западна Стара планина. Била е с глезенна 
травма, дезориентирана и силно дехидратирана. 
Оказана й е първа помощ и е транспортирана.

Отряд Тетевен

Група туристи, движеща се от вр. Вежен 
в посока вр. Братаница по билото на Стара 
планина среща крайно изтощен самотен 
турист. Веднага се обаждат на тел. 112, от 
където информират дежурния в ЦДП на ПСС. 
Той предава случая на ПСС – Тетевен, от където 
съветват групата да придружат туриста до 
Ветровити преслап и организират спасителна 

26 юни 2021 г.
акция. 

Мъжът, на 74 г., е прекарал предишната 
нощ на открито и състоянието му е обща 
отпадналост вследствие на физическа 
преумора, но отказва всякаква помощ. Предвид 
започващото влошаване на времето, той е 
придружен от спасителите до х. „Бенковски”, 
където е настанен.

Отряд Троян

На 26 юни отрядът на ПСС в Троян проведе 
акция над махала Миревска. Пострадалият е 
местен гъбар на 78 г., който при преминаване на 
стръмен и каменист улей се подхлъзва и пада в 
непроходимо дере, като при падането наранява 
главата си. Намерен е в безпомощно състояние и 
изведен до пътеката от 4 планински спасители 
и един кандидат-стажант с помощта на негови 
близки и служители на ПБЗН. Транспортиран е с 
количка до автомобил на Спешна помощ.

На следващия ден туристка на 61 години 
се подхлъзва при слизане по зимната пътека от 
х. „Плевен” и получава фрактура в областта 
на левия глезен. Намиращите се на база „Бъзов 
дял” планински спасители се отзовават по 
най-бързия начин до мястото на инцидента и 
оказват помощ на пострадалата.

На 18 юли 2021 г. в района на х. Плевен 
6 планински спасители от отряд Троян и един 
стажант оказват помощ на 66-годишен мъж 
с фрактура на ляв глезен след подхлъзване при 
слизане по зимната маркировка с неподходящи 
за планина обувки и дрехи.

26 юни 2021 г.



8          Планинска спасителна служба при БЧК

БЮЛЕТИН

Отряд Елена
7 юли 2021 г.

Двама спасители от отряда на ПСС в Елена се присъединяват към служителите на РПУ-Елена, 
ПБЗН и Държавно горско стопанство при издирването на мъж на 71 г., излязъл за гъби в района на 
махала Черешов дял. Сигналът е подаден от негови роднини, на които той е успял да съобщи, че 
не може да се ориентира и от няколко часа се лута в гората. Издирваният е открит в района на 
махала Кринковци в добро здравословно състояние. 

Отряд Ловеч
9 юли 2021 г.

Трима планински спасители от отряд Ловеч са транспортирали болно дете от х. „Дерменка”. 
Предадено е на майката.

Витоша
Отряд София
26 юни 2021 г.

В дъждовния ден отряд София проведе 2 акции на Витоша. Първата е над кв. Симеоново, 
където жена на 72 г. се подхлъзва и счупва подбедрицата си. Оказана и е помощ от 5 планински 
спасители, които я транспортират до автомобил на Спешна помощ.

Почти по същото време жена на 21 години с неподходяща екипировка се подхлъзва на 
пътеката над с. Железница и счупва глезена си. На сигнала се отзовават трима планински спасители 
от отряд София, имобилизират пострадалата и я транспортират до очакващите я приятели.

7 юли 2021 г.
Екипи на ПСС са оказали помощ на двама 

парапланеристи в два различни случая. Първият 
е паднал в района на Железница, вр. Белчова 
скала. Той е с болка в гърдите и съмнения за 
счупени ребра, но е предаден от екипите на 
ПСС на линейка в добро състояние. 

Вторият случай е на Комините, а мъжът 
е с тежки травми на таз и ръка.

26 юли 2021 г.
10 планински спасители от отряд София 

са оказали помощ на 22 годишна италианка с 
изкълчен глезен в района на Боянския водопад. 
Пострадалата е с неподходящи обувки и се е 
подхлъзнала по мокрите камъни.
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ОБУЧЕНИЯ

отряд Лакатник 
18 април 2021 г.

Учебно-тренировъчна акция

Отряд Пловдив

Родопи

22-25 юни 2021 г.
Планински спасители от отряда на ПСС в Пловдив подпомогнаха служителите на МВР при 

издирването на 78-годишен мъж над с. Лясково, Асеновград. Той е в неизвестност от 22 юни. Същия 
ден, на празника на Свети Дух, е бил на курбан в едноименния параклис край село Лясково и по данни 
на други присъстващи на събитието той е тръгнал на разходка и от тогава е в неизвестност.

Отряд Кюстендил

Осогово

31 юли 2021 г.
37-годишен мъж изпада в безсъзнание в Осоговската планина по маршрута за връх Руен. От 

групата, в която има лекари, подават сигнал, но при пристигане на екипа на ПСС е констатирана 
смъртта му. Предприет е транспорт и е предаден на Съдебна медицина.

Видове установки и точки на осигуряване; 
спускане в отвесен терен за евакуиране 
на пострадали с прихващане и наставяне 
на въжета. Това бяха част от уменията, 
които доброволците от ПСС – Лакатник, 
демонстрираха на тренировъчна акция, която 
се проведе в условията на дъжд и мъгла при 
ниски температури.
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отряд Лакатник 
8 май 2021 г. 

Ден на отворените врати 

Отряд Лакатник проведе демонстра-
ционен алпийски тролей: работа на въже, възли 
и обвръзки, носещи точки в рамките на учебно-
тренировъчна акция за оказване на първа помощ 
и евакуиране на пострадали в отвесен терен.

отряд Сандански
16 юни 2021 г.

Търсене и спасяване при авиационно произшествие

За пети път ГД „Пожарна безопасност 
и защита на населението” и Гражданската 
въздухоплавателна администрация планират 
и провеждат учение за търсене и спасяване 
при авиационно произшествие и ликвидиране 
последствията от него. В разиграването на 
сценария участие взеха екипи и представители 
от основните структури на Единната 
спасителна система. Тази година тренировката 
се проведе на територията на община 
Сандански в силно пресечена местност, 
доближаваща максимално условията на алпийски 
терен.

Според игровата ситуация на 16 юни 
около 9:40 ч. при добри метеорологични условия, 
екипажът на самолет Airbus А320, превозващ на 
борда си 150 пътника от Солун до Варна, докладва 
за отказ в управлението на машината. Малко по-
късно, на 1200 м надморска височина, екипажът 
информира за невъзможност за управление и се 
взема решение за аварийно кацане. Последната 
комуникация и радарна информация от и за 
самолета е от района на предпланинската зона 
над град Сандански. Около 9:55 ч. на тел. 112 
постъпват множество сигнали за силен тътен 
и възникнал пожар в гората, източно от града. 
Един от обаждащите се твърди, че се намира в 
планината и е видял падащ самолет. Мястото на 

падането, при което самолетът се възпламенява 
и огънят обхваща гората, представлява 
труднодостъпен пресечен терен. Веднага е 
задействан Националният план за търсене и 
спасяване при авиационни произшествия. На 
мястото на инцидента незабавно са изпратени 
сили и средства от министерствата на 
вътрешните работи, на транспорта и 
информационните технологии, на отбраната, 
на здравеопазването, на земеделието, храните 
и горите, община Сандански, доброволни 
формирования, отрядите на ПСС в Сандански и 
Банско и екипите на БЧК.

Основната цел на занятието бе да се 
усъвършенства координацията между екипите 
от различните структури, имащи отговорност 
за реакция при подобни инциденти и да се 
повиши тяхната практическа подготовка.
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отряд Самоков
18 юни – 8 юли 2021 г.

Спасяване в трудни терени

В рамките на четири седмици бяха проведени четири 
учебни занятия със щатните служители на база Боровец, 
като на едно от тях се включиха и планински спасители от 
отряд Самоков. Ръководител на обучението беше Николай 
Димов, началник на Учебния център на ПСС при БЧК. Целта на 
занятията беше да бъдат отработени техники и методи на 
спасяване в трудни терени и на скала. Участниците преминаха 
през целия спектър на работа с алпийски инвентар, като 
опресниха и надградиха знанията и уменията си за спасяване в 
лятната планина. 

отряд Тетевен
4 юли 2021 г. 

Отрядът на ПСС - Тетевен проведе учебно-тренировъчно 
занимание в м. Водопада над гр. Тетевен, в което участваха 19 души. 
На заниманието се оттренираха движение по различни терени - 
хоризонтален, вертикален и комбиниран парапет по опасни склонове 
и спускане на рапел по 25 м отвес. Ръководител на този център 
беше старши планинският спасител Тихомир Влаевски. Проведе се 
и тренировъчна акция за транспортиране на пострадал по трудни 
планински терени.

Ръководител на заниманието беше новият началник на отряда, старши планинският 
спасител Симеон Василев (Багата).

26 юли 2021 г. 

Лекция по медицина

Д-р Калоян Гевара, председател на Медицинската 
комисия на ПСС и член на Управителния съвет на ПСС, 
представи онлайн лекция на тема „Травми на главата 
и гръбначния стълб”. По този начин всички планински 
спасители, стажанти и кандидат-стажанти от 
цялата страна, които имаха възможност се включиха 
и опресниха знанията си. За техните колеги, които в 
същото време бяха на акция, лекцията бе записана и 
изпратена по имейл.

Отряд Дупница
20 юни 2021 г.

Преди началото на активния летен сезон и ежедневни 
дежурства на х. „Рилски езера”, отряд Дупница проведе 
тренировка за работа на скали. 
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ПРЕВЕНЦИЯ

Отряд Пловдив
29 и 30 май 2021 г.

Инициативи за деня на детето

Отрядът на ПСС в Пловдив, заедно с РНБ „Иван Вазов”, Община Пловдив, Съвместно командване 
на специалните операции, Асоциация за социална, здравна и правна помощ и клуб „Агарта”, взе 
участие в Детски фестивал на знанието и движението – „Четем, спортуваме, успяваме!”. 

В рамките на двудневното събитие децата се запознаха със здравословния и активен начин 
на живот, с безопасното пребиваване сред природата, с дейността на институции и организации, 
свързани с туризма, екологията, спорта, долекарската помощ и др. 

Отряд Дупница
30 май 2021 г.

По случай Международния ден на детето отряд Дупница на ПСС към БЧК организира тролей 
за децата в града.
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Подновяване на маркировка

С цел превенция на травматизма ПСС 
при БЧК постави табели, предупреждаващи за 
опасни пътеки от м. „Паниците” над Калофер в 
посока вр. Ботев.

Отряд Лакатник
29 май 2021 г.

По инициатива на фирма SiteGround, ПСС 
стартира поставянето на плакати със съвети 
са безопасност в планината по хижите.

Проведена е акция за 
профилактика (прочистване и 
маркиране) и опознаване на района 
в отсечка на международен 
туристически маршрут Е3 
Ком - Емине: х. „Тръстеная” - х. 
„Лескова”, в помощ на ТД “Репей” 
- Лакатник. Проходимите пътеки 
и добрата маркировка са основна 
предпоставка да нямаме работа 
по оказване на помощ и издирване 
в планината.

Планинските спасители Георги Илков от отряда на ПСС в 
Дупница и Захари Петров от ПСС - Благоевград изкачиха на втория 
по големина връх в Памир - Авицена (бивш Ленин). 

Върхът е висок 7 134 метра. Открит е и е описан за пръв 
път през 1871 г. от видния руски географ и пътешественик Алексей 
Павлович Федченко, който го нарича Кауфман в чест на Константин 
Петрович Кауфман. През 1928 г. е преименуван на Ленин в чест на 
съветския лидер Владимир Ленин, а през 2006 г. е преименуван на 
Абу Али Ибн Сина (в чест на прочутия средновековен учен Авицена) 
с решение на правителството на Таджикистан. 
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IN MEMORIAM

На 12 април, на Старите гробища в Троян си взехме последно сбогом 
с един от доайените на планинското спасяване – Георги Златев. Планинар, 
алпинист, планински спасител от 1970 г., ръководител и участник в 
много спасителни акции, той е началник на спасителна база „Бъзов дял” 
от нейното построяване през 1978 г. до пенсионирането си през 2009 
г. Посветил е повече от 30 години на спасяване на човешки живот в 
планината, а като водач на спасително куче е един от участниците 
в мисията по издирване на затрупани след опустошителните 
земетресения в Турция през 1999 г.

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

На 14 април загубихме и нашия колега Петър Манолов – планински 
спасител от отряд Карлово от 2001 г. Като такъв той участва в почти 
всички акции в района и благодарение на опита си през 2015 г. е назначен 
за завеждащ ПСС – Централна Стара планина – юг. Ще бъде запомнен от 
колегите си не само като професионалист, но и като добър приятел.

На 14 юни ни напусна Любен Брънеков – Индианеца, от отряда 
на ПСС в Добринище. ПСС губи не само опитен планински спасител, но 
и искрен приятел с неповторим дух изключително добър човек. Той 
бе един от ярките членове на Групата за спасяване с кучета, водач 
на спасителното куче Вълчан, който винаги сърцато се раздаваше за 
всички.

На 7 юли след тежко боледуване ни напусна Жаклин Илчев.
Жак, както е известен сред колеги и приятели, е роден на 21.04.1959 

г. От 1988 г. е планински спасител, а от 2001 до 2017 г. – началник на 
отряда на ПСС в Габрово.

През 1995 г. придобива звание „Старши планински спасител”, а 
година по-късно – „Инструктор по планинско спасяване”. Като такъв 
участва в обучението на младите спасители, а през годините е съдия в 
много републикански прегледи по планинско спасяване.

ПСС губи не само опитен планински спасител, но и изключителен 
човек, който до последно участва в живота на отряда.

Почивайте в мир!  Поклон пред паметта Ви!


