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БЮЛЕТИН
ЧЕСТВАНЕ

60 години от създаването на ПСС - Сливен
м. Карандила, Сливен
1 октомври 2022 г.

Отрядът на ПСС в Сливен отпразнува сред колеги и приятели своята кръгла годишнина. Създаден през
1962 г. от планинари и алпинисти, които подпомагат пострадали туристи в Сливенския Балкан, отрядът
вече 6 десетилетия е на пост в планината. Много са хората, на които са помогнали, много са върховете,
които са изкачили и много са спомените, които споделят вече няколко поколения.
Благодарим Ви!
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ОБУЧЕНИЯ
Обучение на водачи и спасителни кучета
НУЛЦ на БЧК, Лозен
16 – 22 септември 2022 г.

На територията на Националния учебно-логистичен център на Българския Червен кръст в с. Лозен
се проведе традиционният летен учебно-тренировъчен курс на Групата за спасяване с кучета (ГСК) на ПСС
при БЧК за работа при катастрофи и издирване на изгубени хора в планината. В обучението се включиха 22
планински спасители с 18 кучета от цялата страна.
Теоретичните теми и практическите занимания, включени в програмата, бяха представени от
ръководителя на ГСК Сергей Цветков и инструкторите Георги Стамов, Цветан Пчелин, Атанас Уков, Любчо
Джолев и Симеон Табаков. Новост в обучението бе работата с GPS приемници със система за проследяване на
кучета на Garmin. ГСК вече разполага с 19 такива устройства, с които са оборудвани всички работни кучета
– 10 дарение от фирма Геотрейд Иванов ООД, 5 бяха закупени на преференциални цени след организирана
фондонабирателна кампания, а 4 устройства пристигнаха директно от дарители.
ПСС при БЧК изказва огромна благодарност на Югозападно държавно предприятие – Благоевград,
Нейко Нейков, Искрен Йотов, Нели Христова, Инер Уил Клуб Шумен Дистрикт 248 и всички останали, които
ни оказаха безценна помощ, за да бъдем в крак с новите технологии!
По традиция обучението завърши с учебна спасителна акция за търсене на изгубени хора в планината,
в която всички участници показаха как са усвоили новите умения.
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Работа при бедствия, аварии, катастрофи и свлачища
Пасо Роле, Италия
12 – 16 септември 2022 г.

Трима представители на Групата за спасяване
с кучета (ГСК) на ПСС при БЧК взеха участие в курса на
Международната организация по планинско спасяване
ICAR за работа при бедствия, аварии, катастрофи и
свлачища, която се проведе в Италианските Алпи.
На предварително изготвени полигони с
различна степен на трудност, максимално близки
до реалната среда, водачи и спасителни кучета
от цял свят демонстрираха начините на работа
по откриване на един и няколко затрупани при
земетресения и свлачища. Бяха обсъдени нови
методи и стратегии за спасяване с кучета, както
и добри практики, с които увеличава срокът на
работоспособност на кучето.
Българската група – Георги Стамов –
инструктор в ГСК, и водачите Георги Балабанов и
Минко Банчев участва активно в демонстрациите
на различни практики и методики за обучение на
оперативни спасителни кучета клас C и показа
документален филм за участието на ГСК на ПСС при
БЧК в издирването на оцелели след земетресението
в Адапазаръ, Турция 1999 г.
Създадени
бяха
добри
контакти
с
ръководителите на учебния център на Soccorso Alpino - Italy с предложени от тяхна страна съдействие
и обмяна на опит.

Обучение за работа с PETZL LEZARD
Франция
3 – 5 октомври 2022 г.

Във връзка с участието на ПСС при БЧК
в Националния план за търсене и спасяване
при авиационни произшествия от ГД ГВА бе
предоставено специализирано оборудване – алпийска
носилка TYROMONT BAYERN в комплект с вакуум
матрак за евакуация на пострадали с възможност за
работа с хеликоптер, разглобяема алпийска количка
за транспорт на пострадали в пресечен планински
терен TYROMONT MOUNTAIN STRETCHER TYRAL,
олекотена сбруя за алпийско спасяване и спасяване с
хеликоптер KONG TARGET PRO и ремък за осигуряване
при евакуация с хеликоптер във фазите оставяне/
отнасяне на спасител и пострадал PETZL LEZARD.
По изискване на производителя, спасителите, които ще работят с PETZL LEZARD, задължително
трябва да са преминали специален курс в централата на PETZL, Франция. По тази причина, със съдействието
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на фирма ПИК 3000 ООД – официален представител на PETZL за България, ПСС изпрати двама от своите
инструктори на обучение за работа с устройството. Занятията преминаха в следния ред: теоретична
част – запознаване, работа и поддръжка на PETZL LEZARD, демонстрация на устройството при различни
ситуации, практика на специализиран полигон. След положен изпит по теория и практика участниците
получиха сертификат, който удостоверява тяхната правоспособност за работа с PETZL LEZARD.
Двамата инструктори от ПСС имаха възможност да се включат и в обучение за обучители и след
като го преминаха и бяха сертифицирани вече имат право да преподават.
Организиране на обучителния процес, поведение на обучителя, изграждане на полигон и демонстрация
на различни ситуации при евакуация с хеликоптер бяха темите, по които бъдещите инструктори трябваше
да покажат своите умения. В края на курса те положиха изпити – писмен тест, демонстрация на ситуация
за работа с устройството от гледна точка на обучител и представяне на част от пълната презентация
на PETZL LEZARD.
На завършилите инструктори от фирмата производител ще предоставят методиката за
провеждането на такъв тип курсове, през които всички, работещи с ремъка за осигуряване при евакуация
с хеликоптер във фазите оставяне/отнасяне на спасител и пострадал PETZL LEZARD, трябва задължително
да преминат.
ПСС е единствената служба в България, която може да организира такъв тип обучение със
специализираното устройство, което е един от задължителните елементи при съвременното
хеликоптерно спасяване.

ИЗ ДНЕВНИКА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕНОНОЩЕН ПОСТ

Пирин
Отряд: Банско
Дата: 3 юли 2022 г.
Час: 12:40 ч.
Продължителност: 2:53 ч.
Участници: 9

Група туристи, правещи преход до Рибно
езеро, решават да си направят снимки. Един от тях
– мъж на 67 г., се подхлъзва и пада на ръцете си, при
което вади дясното си рамо.

Отряд: Банско, Добринище, Разлог
Дата: 16 юли 2022 г.
Час: 15:00 ч.
Продължителност: 7:30ч.
Участници: 15

Мъж на 23 години, който е част от група
туристи, пада и получава сериозни наранявания
по главата и тялото, но решава да не иска помощ
от ПСС. Групата се намира в района но вр. Голяма
стража и се насочва към х. “Безбог”, но се изгубват
и дежурният планински спасител, който се намира
на хижата, ги напътства по телефона, след което
откарва пострадалия до град Добринище.

Отряд: Банско
Дата: 3 юли 2022 г.
Час: 13:20 ч.
Продължителност: 1:33 ч.
Участници: 9

Получен е сигнал за пострадала жена на 69 г. в
района на м. Равнака. Пострадалата обяснява, че на
връщане от Муратово езеро е пропаднала в дупка в
морени и е паднала върху ръката си. Направен е опит
жената да ходи сама, но след 20-на метра се оплаква
от силни болки и умора, и не може да продължи.
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Отряд: Банско, Добринище
Дата: 20 юли 2022 г.
Час: 16:15 ч.
Продължителност: 3:32 ч.
Участници: 8

В късния следобед в ПСС – Банско е получен
сигнал, че на скалите при водопада в м. Св. Никола има
изоставен велосипед, а в подножието им се вижда
неподвижно тяло. Веднага е организирана акция,
съвместно с РУ на МВР и Общинската служба за ред
и сигурност. Планинските спасители достигат до
пострадалия, за когото в последствие е установено,
че е 59-годишен гражданин на Великобритания,
който не е жив.

Отряд: Добринище, Банско
Дата: 1 август 2022 г.
Час: 10:40 ч.
Продължителност: 4:04 ч.
Участници: 4

Четирима планински спасители оказаха
помощ на турист на 41 години в м. Шутина мандра.
Пострадалият е получил травма на раменна става
при падане. Изваденото рамо е обездвижено и е
откаран в ЦСМП Банско.
Отряд: Банско
Дата: 6 август 2022 г.
Час: 14:10ч.
Продължителност: 4:08 ч.
Участници: 8

Мъж на 57 години се изгубва в района на
Джамджиеви скали. Теренът е труден със стръмни
скали. Пада и получава множество, но не опасни
охлузвания.
Отряд: Банско
Дата: 7 август 2022 г.
Час: 12:30ч.
Продължителност: 5:40 ч.
Участници: 12

Отряд: Банско, Добринище
Дата: 21 юли 2022 г.
Час: 16:15 ч.
Продължителност: 3:07 ч.
Участници: 10

След получен сигнал за туристка от Чехия,
получила травма на крака при слизане по пътеката
от вр. Вихрен към х. „Вихрен”, доброволни
планински спасители, които се намират близо до
мястото на инцидента, достигат много бързо
до нея. Преглеждат пострадалата, обездвижват
я и я пренасят с носилка до хижата, откъдето е
транспортирана до лечебно заведение.

След подаден сигнал на тел. 112 за инцидент
с жена планинските спасители реагират незабавно
и се отправят към подножието на връх Човеко,
близо до заслон Изворите. Туристка на 57 години се
подхлъзва и счупва ляв глезен, докато се движи по
пътеката от х. Безбог до Кременски езера, на около
1 ч. от езерата.
Отряд: Добринище
Дата: 15 август 2022 г.
Час: 12:25 ч.
Продължителност: 4:10 ч.
Участници: 3

Израелски турист на 69 години пада и чупи
предмишница в района на вр. Безбог. Имобилизиран
е и е транспортиран до ЦСМП Банско.

5									Планинска спасителна служба при БЧК

БЮЛ Е Т И Н
Отряд: Банско
Дата: 24 август 2022 г.
Час: 14:00ч.
Продължителност: 1:00 ч.
Участници: 2

Немски турист на 60 години пада и счупва
подбедрица в м. Равнака. Имобилизиран е и е
транспортиран с планинска носилка KONG до Банско.

Отряд: Банско, Разлог и Добринище
Дата: 27 август 2022 г.
Час: 14:15 ч.
Продължителност: 6:25 ч.
Участници: 14 и хеликоптер

В ПСС е получен сигнал за английска туристка
на 45 години, паднала от източната страна на
Голямата Стража. Върхът, който е последен от
хребета Стражите, е трудно достъпен от всички
страни, дори за опитни планинари. Планинските
спасители подхождат към мястото на инцидента
откъм Безбог, като по първоначални данни,
пострадалата е с тежка черепно-мозъчна травма.
Тяхната цел е да я стабилизират и пренесат до найблизкото място, откъдето е възможно да бъде да
качена на хеликоптер и откарана в болница. Дежурен
екипаж на вертолет „Кугър” от авиобаза Крумово е
задействан със задача да помогне за медицинската
евакуация на пострадалата.

Отряд: Банско
Дата: 29 септември 2022 г.
Час: 10:00 ч.
Продължителност: 2:10 ч.
Участници: 2

Израелски турист на 25 години се
подхлъзва и пада на пътеката към х. “Демяница” и
получава контузия на глезена. Имобилизиран е и е
транспортиран до ЦСМП Банско.
Отряд: Банско
Дата: 5 октомври 2022 г.
Час: 10:10 ч.
Продължителност: 2:00 ч.
Участници: 2

Жена на 26 години от Израел се подхлъзва и пада
на пътеката към х. “Демяница” и получава контузия
на глезена. Имобилизирана е и е транспортирана до
ЦСМП Банско.

Стара планина
Отряд: Троян
Дата: 22 юни 2022 г.
Час: 22:35 ч.
Продължителност: 2:37 ч.
Участници: 5

Мъж на 78 г. се изгубва в района на мах. Малка
Рибна. Открит е без наранявания, изведен е от
трудна ситуация и е предаден на близките му.
Отряд: Троян
Дата: 25 юни 2022 г.
Час: 11:00 ч.
Продължителност: 5:20 ч.
Участници: 8

По време на игра на волейбол в района на
х. „Плевен” мъж на 38 г. стъпва накриво и навяхва
десния си глезен. Акция по имобилизация и транспорт
с планинска количка ТРИПАЧ от хижата до място,
откъдето го поемат негови познати.

Отряд: Троян
Дата: 25 юни 2022 г.
Час: 18:00 ч.
Продължителност: 4:40 ч.
Участници: 6

В района на х. „Плевен” планинските спасители
оказват помощ на 43 годишен турист с контузия на
коляното, получена след падане по пътеката.

Отряд: Сопот
Дата: 4 юли 2022 г.
Участници: 7

Участник в състезание по парапланеризъм
пада в района на вр. Ботев. Оказана му е помощ от
планински спасители от отряда на ПСС в Сопот,
които охраняват проявата.
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Отряд: Ловеч
Дата: 8 -9 юли 2022 г.
Час: 22:40 ч.
Продължителност: 4:52 ч.
Участници: 3

По време на тържествено запалване на лагерен
огън в близост до х. “Дерменкая”, момче на 12 години
се подхлъзва в тъмното, подпира се на дясната си
ръка и я травмира. Оказана му е помощ от екип от
трима планински спасители, които в този момент
са на хижата. На следващия ден, при оказване на
съдействие на ТД “Стратеш” за своевременното
прибиране на децата от детския лагер, в лошите
метеорологични условия на три пъти ПСС извозва с
автомобил деца до прохода Беклемето.
Отряд: Калофер
Дата: 14 юли 2022 г.
Час: 19:50 ч.
Продължителност: 5:45 ч.
Участници: 1

Следобеда на 14 юли момиче на 8 години,
докато играе около родителите си, пада и наранява
лявата си ръка. Отначало болката не е силна,
но с течение на времето не отшумява и около
лакътната става се появява оток. Родителите
търсят съдействие в туристическата спалня на вр.
Ботев и са насочени към ПСС – Калофер, от където
транспортират детето.

Отряд: Троян
Дата: 16 юли 2022 г.
Час: 15:15 ч.
Продължителност: 4:17 ч.
Участници: 5

При слизане по пътека в м. Дълги дял туристка
на 45 г. стъпва накриво, пада и получава контузия
на глезена. Имобилизирана е и е транспортирана с
планинска количка и е предадена на нейни близки.

Отряд: Лакатник
Дата: 22 юли 2022 г.
Час: 12:30 ч.
Продължителност: 7:00 ч.
Участници: 4

Туристка на 66 години се изгубва в района на
с. Ябланица. Сигналът за изчезването е подаден от
дъщерята на пострадалата към 5-то РУ на МВР, гр.
София. Жената е тръгнала на преход от с. Челопечене
до с. Ябланица и се е изгубила. Намерена е около 16:30
ч., силно дехидратирана и дезориентирана.
Отряд: Троян
Дата: 26 юли 2022 г.
Час: 11:00 ч.
Продължителност: 9:52 ч.
Участници: 9

Турист на 45 г. се подхлъзва и пада в м. Пещта.
В акцията по имобилизация на контузения глезен
и транспортирането му с АТВ до очакващите го
близки участват 9 планински спасители.
Отряд: Елена
Дата: 2 август 2022 г.
Час: 13:30 ч.
Продължителност: 2:39 ч.
Участници: 3

Туристи, мъж и жена, правят преход по
маршрута от Марков камък до Раев камък и
обратно. На връщане, при спускане по стръмния
участък от пътеката, жената стъпва накриво
и получава травма в областта на глезена. Двама
планински спасители от отряда в Елена и намиращ
се в района колега от отряд Сливен, се включват в
акцията, като оказват помощ на пострадалата и я
транспортират до Спешна помощ.

Отряд: Калофер
Дата: 17 юли 2022 г.
Час: 17:45 ч.
Продължителност: 5:25 ч.
Участници: 6

Жена на 59 години се подхлъзва и счупва
подбедрица при движение надолу към х. “Соколна”.
Четирима планински спасители и двама стажанти
от отрядите в Калофер и Карлово участват в
нелеката акция, тъй като групата от четири
туристки се придвижва по немаркиран маршрут
в горската част и на спасителите е трудно да
намерят удобен подход за достигане и евакуация на
пострадалата.
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Отряд: Враца
Дата: 2 август 2022 г.
Час: 14:30 ч.
Продължителност: 7:30 ч.
Участници: 12

Малко след 14.00 ч. на 2 август през тел. 112 в
Централния денонощен пост (ЦДП) на Планинската
спасителна служба (ПСС) при БЧК постъпва сигнал
за пострадал. Мъж съобщава, че негов колега,
на 38 години, се е подхлъзнал и е паднал в пещера
във Врачанския Балкан, в местността Невестина
пропаст.
Към мястото се отправят шестима
планински спасители от отряда на ПСС – Враца,
които през цялото време поддържат връзка със
служители на РД ПБЗН. Едновременно с тях на
мястото на инцидента пристига и доброволец
от сдружение „Пещерно спасяване” от град Враца,
който познава пещерите в района. За пещерата
тип “комин” се знае, че е с дълбочина около 85 метра,
което прави излизането от нея почти невъзможно.
След първоначалния оглед на мястото на
инцидента планинските спасители вземат решение
да изчакат допълнително повиканите доброволци
от „Пещерно спасяване“. Междувременно изграждат
установка и спускат пещерния спасител до площадка,
намираща се на около 45 метра, където има малък
шанс да се намира пострадалия, но установяват, че
е паднал надолу.
Към 18.00 ч. един от доброволците от
„Пещерно спасяване“ достига дъното на пещерата
и установява, че човекът не е оцелял. С помощта
на двама от неговите колеги той е изваден и е
предаден на служители на МВР.

Отряд: Тетевен
Дата: 4 август 2022 г.
Час: 5:00 ч.
Продължителност: 6:30 ч.
Участници: 1

На 3 август, по време на преход от х. Ехо към
х. Вежен, 38-годишна туристка получава контузия на
лява колянна става. След достигане до хижата, тя
преценява, че няма да може да продължи и в 22:00
ч. се обажда на ПСС – Тетевен. Транспортирана е
рано сутринта на следващия ден от един планински
спасител.
Отряд: Тетевен
Дата: 8 август 2022 г.
Час: 7:40 ч.
Продължителност: 3:40 ч.
Участници: 1

ПСС – Тетевен осигурява транспорт от х.
Вежен за мъж на 45 г. с урологичен проблем.

Отряд: Елена
Дата: 8 август 2022 г.
Час: 20:20 ч.
Продължителност: 3:40 ч.
Участници: 3

Турист на 25 години, който се движи сам
по маршрута от вр. Ком до нос Емине, започва да
усеща болки в подбедрицата на десния крак. Целта
му е била да измине разстоянието от в. Шипка
до х. Чумерна, но при преминаване през прохода
Хаинбоаз, преценява, че ще успее да стигне до х.
Буковец. Когато болката става непоносима се налага
да остане на място и да потърси помощ от отряда
на ПСС в Елена, откъдето 3 планински спасители го
откарват с джип.
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Отряд: Троян
Дата: 9 август 2022 г.
Час: 10:30 ч.
Продължителност: 6:10 ч.
Участници: 7

Мъж на 52 г. се подхлъзва и стъпва накриво
по време на преход в района на вр. Ушите и
получава контузия на глезена. След имобилизация
е транспортиран с планинска количка ТРИПАЧ и е
предаден на екип на ЦСМП Троян.
Отряд: Сливен
Дата: 15 август 2022 г.
Час: 18:20 ч.
Продължителност: 3:30 ч.
Участници: 12

Туристка на 79 г. към 16:00 ч. решава да направи
самостоятелен преход в околностите на хотела, в
който е отседнала в м. Карандила. След около два
часа решава да се прибере, но губи пътеката и попада
в дере с гъста растителност. След подаден сигнал и
получени координати за нейното местоположение,
планинските спасители я откриват в добро
физическо състояние, но преуморена и уплашена.
Транспортирана е до хотела, в който е отседнала и
предадена на нейни близки.

Отряд: Троян
Дата: 20 август 2022 г.
Час: 14:00 ч.
Продължителност: 5:10 ч.
Участници: 7

По време на преход в района на вр. Козя
стена, турист на 49 години стъпва накриво и
получава травма на левия си глезен. Към мястото
на инцидента се отправят 5 планински спасители
и двама кандидат-стажанти достигат до
него, имобилизират травмирания крак и го
транспортират с АТВ.
Отряд: Троян
Дата: 26 август 2022 г.
Час: 14:00 ч.
Продължителност: 5:10 ч.
Участници: 7

Планинските спасители от ПСС – Троян са
участници в акция по оказване на помощ на турист
а 52 г. с контузия на глезена в района на вр. Ушите.
При слизане по пътека пострадалият се подхлъзва и
стъпва накриво. Имобилизиран е и е транспортиран
с планинска количка и е предаден на ЦСМП Троян.

Отряд: Калофер, Карлово
Дата: 17 август 2022 г.
Час: 5:55 ч.
Продължителност: 7:25 ч.
Участници: 7

На 16 август, на слизане от вр. Ботев връх
към хижа Рай, туристка на 71 години травмира
левия си крак в областта на глезена. Надценяването
на възможностите, тежестта на маршрута и
недоброто възстановяване от минала травма са
основните причини, довели до инцидента.
Отряд: Сливен
Дата: 17 август 2022 г.
Час: 14:20 ч.
Продължителност: 2:40 ч.
Участници: 8

По време на преход в района на Синия вир
по пътеката за заслон Мочурите при преминаване
на дървен мост жена на 70 години губи равновесие
и пада, като контузва тежко лявото си коляно и
лявата китка. Съпругът й подава сигнал на тел.
112. Екип от планински спасители се отправя към
мястото на инцидента. Достигат до пострадалата,
изследват я и я успокояват, дават болкоуспокояващи
медикаменти и имобилизират лявото й коляно и
лявата китка. С помощта на специализирана носилка
я транспортират до екип на ЦСМП към МБАЛ „Д-р
Иван Селимински”.

Отряд: Сливен
Дата: 5 септември 2022 г.
Час: 20:20 ч.
Продължителност: 3:15 ч.
Участници: 10

След подаден сигнал на тел. 112 екип
планински спасители организира акция по издирване
на мъж на 49 г., с когото няма връзка от няколко
часа. Той е тръгнал по планинска пътека, водеща
към Джандемски водопад, като е заявил, че ще се
придвижи до х. “Карандила” – вр. Българка и от там
по билото до х. „Чумерна”. Сигналът е подаден от
брата на изгубения, който го описва като опитен
планинар, алпинист и възпитаник на НСА.
Около 21:30 часа спасителите достигат до
място, където в резултат на обилните валежи се
е образувало препятствие от паднали дървета,
влачени от реката, и забелязват раницата и якето
му. На около 10 м намират туриста и установяват,
че е неадекватен. С помощта на спасителите
изгубения се придвижва на собствен ход и е предаден
на брат му.
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Отряд: Карлово, Калофер
Дата: 13 септември 2022 г.
Час: 17:50 ч.
Продължителност: 7:46 ч.
Участници: 10

Група от Горна Оряховица се движи по
маршрут: х. „Добрила” - х. „В. Левски”. На спускане
от х. „В. Левски”, в района на м. „Белите брегове”
туристка на 54 години усуква крака си и получава
силни болки в областта на десният глезен, но успява
да ги преодолее и с помощта на групата успява
да достигне до х. „Балкански рози”, от където
се обаждат на дежурният на ПСС, че не може да
продължи по маршрута самостоятелно.

Отряд: Калофер
Дата: 15 септември 2022 г.
Час: 15:55 ч.
Продължителност: 8:30 ч.
Участници: 2

Двама холандски туристи на 24 и 25 години се
отклоняват от пътеката и навлизат по течението
на р. Голяма Бъзовица, озовавайки се в труден терен,
за който не са подготвени. Сигнал към ПСС подава
тяхна позната и след уточняване на маршрута, който
са следвали планинските спасители се отправят към
място, където често стават такива инциденти и,
въпреки липсата на връзка и точни координати, ги
достигат и извеждат от трудна ситуация.

Отряд: Велико Търново
Дата: 14 септември 2022 г.
Час: 11:50 ч.
Продължителност: 14:15 ч.
Участници: 1

Жена на 56 г. решава да направи разходка
с внучето си до Преображенски манастир в
околностите на Велико Търново. Изходна точка на
маршрута е улица Самоводска чаршия, откъдето
тръгва маркирана пътека, но в последствие се
отклоняват по друга, стара и немаркирана пътека,
под връх Картала. Пътеката е слабоизползвана и
обрасла и след като около половин час се лутат, се
изморяват. Подават сигнал на телефон 112.
Началникът на отряда във Велико Търново се
намира в близост до района и преценява, че не му
е необходима специализирана екипировка и помощ.
Благодарение на получените от централата на
ПСС координати мястото е лесно локализирано и
достигнато бързо. Изгубените са притеснени, но
след проведен разговор се успокояват и съдействат
на спасителя.

Отряд: Тетевен
Дата: 24 септември 2022 г.
Час: 14:40 ч.
Продължителност: 5:50 ч.
Участници: 4

Мъж на 83 г. е тръгнал със сина си на преход
в планината с неподходяща екипировка по маршрут
от с. Бабинци към вр. Трескавец. На около 15 мин. под
върха сяда да си почине на ръба на една скала, губи
равновесие и пада в 20-метрова пропаст. Синът му
веднага подава сигнал и планинските спасители се
отправят към мястото на инцидента. Тялото му е
открито на изоставена пътека в подножието.

Родопи
Отряд: Банско
Дата: 2 юли 2022 г.
Час: 11:30 ч.
Продължителност: 1:20 ч.
Участници: 6

По време на мотокрос състезание, провеждано от местен клуб в района на с. Краище, Родопи,
състезател пада от мотора и сигнализира за болки в областта на ключицата и ребрата. Друг участник,
който е и доброволен планински спасител, подава сигнала до ПСС - Банско. Веднага тръгва автомобил към
мястото, локализирано с GPS координати. След пристигане и изследване на пострадалия е установено, че има
счупена ключица и болки в ребрата. След имобилизация, пострадалият е закаран до Спешна помощ - Разлог и е
предаден на дежурния екип.
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Рила
Отряд: Благоевград
Дата: 5 юли 2022 г.
Час: 16:30 ч.
Продължителност: 2:50 ч.
Участници: 6

Овчар на 64 години е открит в безсъзнание в м.
“Черната скала”. Планинският спасител Кирил Чапов
с мотоциклет достига до пострадалия, преглежда
го, констатира висок пулс, слаба сатурация - белези
за кръвозагуба и го подготвя за транспортиране с
пристигналата линейка от ЦСМП Благоевград.

Отряд: Дупница
Дата: 12 юли 2022 г.
Час: 15:20 ч.
Продължителност: 1:40 ч.
Участници: 2

Дежурният спасител на х. “Рилски езера”
получава сигнал от ЦДП на ПСС за пострадала жена в
района на ез. “Близнака”. При спускане по камениста
пътека туристка на 27 години от Австрия с
неподходящи обувки се спъва и пада, като усуква и
наранява левия си глезен. Планинските спасители
тръгват към мястото на инцидента с АТВ, екипирани
с медицинска раница и количка UT-2000 и установяват,
че жената е контактна, оплаква се от болка и
нестабилност в лявата глезенна става. Сложена е
мека имобилизационна превръзка и е транспортирана
до горна станция на лифта.

Отряд: Самоков
Дата: 15 юли 2022 г.
Час: 15:30 ч.
Продължителност: 2:30 ч.
Участници: 2.

Румънски гражданин на 38 години пада,
спускайки се по трасе за маунтин байк в м. “Ситняково”
и получава контузия на тазобедрена става.
Отряд: Самоков
Дата: 19 юли 2022 г.
Час: 14:45 ч.
Продължителност: 3:30 ч.
Участници: 2

Жена на 67 години стъпва накриво по неравния
терен и навяхва глезена си в района на х. “Мусала”.

Отряд: Самоков
Дата: 24 юли 2022 г.
Час: 22:45 ч.
Продължителност: 6:30 ч.
Участници: 8

Жена на 19 години от Франция получава травма
в глезена, в района на втора тераса на пътеката за
х. “Мальовица”. В 4:00 ч. при тежки метеорологични
условия пострадалата е откарана в Спешна помощ Самоков.
Отряд: Благоевград
Дата: 25 юли 2022 г.
Час: 7:50 ч.
Продължителност: 4:00 ч.
Участници: 1

Привечер на 24 юли, при слизане от вр. Канарата
към х. “Рибни езера”, туристка на 65 г. се подхлъзва
и пада върху щеката, с която се подпира. Китката
на дясната й ръка се подува и е много болезнена.
През нощта няма подобрение и иска помощ от ПСС.
След консултация по телефона, пострадалата се
придвижва до кантон „Тиха Рила”, съпроводена от две
туристки, които да й помогнат с раницата, където
е прегледана и успокоена. Транспортирана е до ЦСМП
в Благоевград.
Отряд: Дупница
Дата: 30 юли 2022 г.
Час: 14:20 ч.
Продължителност: 2:20 ч.
Участници: 1

Жена на 57 години се оплаква от болка и
крампи в двата крака, уморена е и не може да
продължи да върви сама. Дежурните планински
спасители веднага се отправят към ез. “Бъбрека”,
екипирани с медицинска раница и количка UT 2000.
Достигат до пострадалата, преглеждат я, правят
масаж за отпускане на мускулатурата и й помагат да
се придвижи до горна станция на лифт „Рилски езера”.
Отряд: Самоков
Дата: 30 юли 2022 г.
Час: 18:45 ч.
Продължителност: 5:30 ч.
Участници: 7

Жена на 47 години се подхлъзва и пада в района
на втора тераса над х. “Мальовица”. Получава
травма в глезена и се налага да бъде организирана
спасителна акция за обездвижване и транспорт.
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Отряд: Самоков
Дата: 31 юли 2022 г.
Час: 18:45 ч.
Продължителност: 2:00 ч.
Участници: 2

Мъж на 19 години пада с колело при спускане
по трасе за маунтин байк в м. Ситняково и получава
контузия на тазобедрена става.
Отряд: Самоков
Дата: 18 август 2022 г.
Час: 13:45 ч.
Продължителност: 3:30 ч.
Участници: 2

Австралийски парапланерист на 65 години
при приземяването си се е оплита в дърво и пада
в района на х. “Чакър войвода”. Тъй като има силна
болка в гърдите е имобилизиран и е транспортиран
да екип на Спешна помощ.
Отряд: Дупница
Дата: 18 август 2022 г.
Час: 14:15 ч.
Продължителност: 1:00 ч.
Участници: 5

Дежурният спасител получава сигнал от ЦДП на
ПСС за пострадала жена в района над х. „Рилски езера”,
която е паднала и е травмирала и двата си крака. Веднага
са предприети спасителни действия. На мястото
на инцидента е установено, че жената е контактна,
оплаква се от болка в двата крака и не може да стъпи
на тях. Двете глезенни стави са имобилизирани с
крамерови шини, и туристката е превозена с АТВ до
горна станция на лифт „Рилски езера”.

Отряд: Дупница
Дата: 19 август 2022 г.
Час: 18:00 ч.
Продължителност: 2:15 ч.
Участници: 4

При дежурните спасители се получава сигнал,
че в х. „Рилски езера” се намира жена в безпомощно
състояние. Пострадалата, на 49 години, е извършила
голям преход предния ден и е била изложена на слънце
дълго време. Чувства силно замайване и изтръпване
в ръцете, кръвното й налягане е много високо
238/145 и сатурация 90. Дадени са и лекарства за
понижаване на кръвното и е поставена на кислород.
Междувременно, чрез ЦДП на ПСС при БЧК, е подаден
сигнал към ЦСМП - Сапарева баня с молба да се
изпрати линейка. Жената е придвижена с лифта до
долна станция и е предадена на ЦСМП за последващо
лечение.

Отряд: Благоевград
Дата: 20 август 2022 г.
Час: 13:00 ч.
Продължителност: 2:00 ч.
Участници: 1

Група от 12 туристи предприема неколкодневен
поход в Рила. При изкачването на „Динков дол” близо
до х. „Македония”, туристка от групата стъпва
на нестабилни камъни, загубва равновесие и усуква
крака си. Получава травма в областта на лявата
коленна става. Обажда се за помощ за обработка на
травмата и транспорт до х. “Бодрост”, където е
автобуса на групата.
Отряд: Самоков
Дата: 28 август 2022 г.
Час: 14:45 ч.
Продължителност: 6:35 ч.
Участници: 7

Жена на 19 години, без каквато и да била
подготовка и почти никаква екипировка се
подхлъзва, докато се катери по Виа фератата
в района на Мальовица. Пада и въжето, с което е
осигурена, се къса и тя продължава да пада по склона.
Тялото й е транспортирано и предадено на Съдебна
медицина.
Отряд: Дупница
Дата: 28 август 2022 г.
Час: 15:15 ч.
Продължителност: 3:00 ч.
Участници: 5

Планинските спасители получават сигнал,
че в под ез. „Сълзата” се намира мъж в безпомощно
състояние. Туристът, който е с наднормено тегло, се
е подхлъзнал и паднал, и не може да стъпи на крака си.
Крайникът е обездвижен и спасителите го придвижват
с количка UT 2000 до ез. “Бъбрека”, а от там - с АТВ
до горна станция на х. „Рилски езера”. Пострадалият
е предаден по свое желание на близките, които да
организират транспорта му до болница.
Отряд: Благоевград
Дата: 3 септември 2022 г.
Час: 12:55 ч.
Продължителност: 1:00ч.
Участници: 1

Трима туристи са нападати и ужилени от
оси, а един от тях, мъж на 42 г., получава алергичен
шок и изпада в безсъзнание. При инцидента групата
се намира в пресечен терен между р. „Бистрица” и
р. „Хайдушка”. След подаване на сигнала за помощ,
мъжът идва в съзнание, но е доста дезориентиран и
се придвижва с подкрепата на двамата си спътници.
Пресичат реката и излизат на близкия път. Там са
пресрещнати и транспортирани до линейката на
паркинга пред Ски център „Картала”.
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Отряд: Дупница
Дата: 3 септември 2022 г.
Час: 13:25 ч.
Продължителност: 2:00 ч.
Участници: 5

Жена на 62 години се пада на слизане по хлъзгав
терен и наранява левия си глезен. Тя е медицинско
лице без придружаващи заболявания. Има видима
деформация на ляв глезен. Дадени са й обезболяващи,
кракът й е обездвижен и планинските спасители
я придвижват с количка UT 2000 до горна станция
на х. „Рилски езера”. Пострадалата е предадена на
близките й.

Отряд: Дупница
Дата: 6 септември 2022 г.
Час: 15:15 ч.
Продължителност: 3:00 ч.
Участници: 3

На слизане от ез. “Окото” жена на 53 години
се подхлъзва, докато прави снимки с телефона си
и пада, като удря гърба си и наранява главата си.
Не е губила съзнание, не усеща замаяност, гадене,
главоболие. Има повърхностна разкъсно-контузна
рана на главата и травма в областта на 7-8 ребро.
Пострадалата е придвижена до горна станция на х.
„Рилски езера” с АТВ и сама организира транспорта
си до болница за последваща диагностика и лечение.

Отряд: Дупница
Дата: 17 септември 2022 г.
Час: 11:25 ч.
Продължителност: 2:00 ч.
Участници: 2

На хлъзгав терен при спускане към мост на река,
преуморена от прехода жена на 74 години се подхлъзва
и пада. При падането чува изпукване на левия си глезен
и не може да стъпи. Благодарение на това, че има
планински спасители наблизо, й е оказано незабавно
съдействие, имобилизирана е и е транспортирана до
горна станция на лифта.

Отряд: Самоков
Дата: 29 септември 2022 г.
Час: 16:45 ч.
Продължителност: 9:05 ч.
Участници: 9

Израелски гражданин на 25 г. подава сигнал на
тел. 112, че се намира в района на вр. Мальовица и
е с болки в областта на гърдите. При пристигане
планинските спасители констатират само повишено
кръвно налягане и след консултация по телефона с
лекар-планински спасител, му предлагат медикаменти,
които той отказва. Транспортиран е до Спешна
помощ - Самоков.

Витоша
Отряд: София
Дата: 14 юли 2022 г.
Час: 12:55 ч.
Продължителност: 1:00ч.
Участници: 8

Малко след 20.00 ч. в база „Алеко” е получен
сигнал за инцидент с парапланерист, паднал в
района на вр. Камен дел. Парапланеристът е летял
много близо до земята и не е имал достатъчно
време за реакция, вследствие на което е паднал и е
с множество травми.
Двама планински спасители, подпомогнати
от 6 души, намиращи се на мястото на инцидента
, му оказват помощ и го транспортират с
планинска количка и вакуум матрак до екип на
Спешна помощ.

Отряд: София
Дата: 16 юли 2022 г.
Час: 17:00 ч.
Продължителност: 3:25 ч.
Участници: 11

Две акции по едно и също време проведоха
от отряд София. 35-годишен турист от Полша
се подхлъзва по стръмната пътека в района на
Боянския водопад, стъпва накриво и получава травма
на глезена. Транспортиран е с планинска количка и е
предаден на екип на спешна помощ.
По същото време жена на 50 години пада по
пътека в района на х. “Алеко” и счупва подбедрица.
Двама планински спасители, подпомогнати от преминаващи туристи, имобилизират пострадалата и я
транспортират до очакващите я роднини.
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Отряд: София
Дата: 18 юли 2022 г.
Час: 13:40 ч.
Продължителност: 1:45 ч.
Участници: 1

Дете на 8 години, участник в летен лагер на
Витоша стъпва накриво по скалите в района на в.
Камен дел и поради липсата на адекватни планински
обувки получава контузия на глезена.
Отряд: София
Дата: 7 август 2022 г.
Час: 14:10 ч.
Продължителност: 3:50 ч.
Участници: 4

При навлизане в по-стръмната част на
пътеката към Боянски водопад, турист на 56
години се подхлъзва и пада. Сигнал към ЦДП
подават туристи, които го срещат на пътеката.
Планинските спасители обездвижват контузения
глезен и го транспортират с планинска количка.
Отряд: София
Дата: 17 - 18 август 2022 г.
Час: 22:00 ч.
Продължителност: 6:00 ч.
Участници: 13

Гъбар на 75 години изгубва пътеката в м.
Бистришко бранище. Тъй като не се прибира и няма
връзка с него, роднините му се свързват ПСС. Открит
е в труден терен за ходене, без светлина и с паднала
батерия на телефона изтощен, но без наранявания и
е изведен от трудна ситуация.
Отряд: София
Дата: 19 август 2022 г.
Час: 17:15 ч.
Продължителност: 1:30 ч.
Участници: 3

По време на движение в стръмната част
на пътеката под Боянския водопад, туристка на
63 години се спъва и пада. Сигнал към ЦДП подава
мъжът й, който я придружава.
Отряд: София
Дата: 19 август 2022 г.
Час: 18:15 ч.
Продължителност: 3:00 ч.
Участници: 5

Парапланерист на 27 г. претърпява инцидент
веднага след излитането и пада близо до мястото
на старта в м. Комините. Пострадалият се
удря в камък в областта на корема и получава
множество травми. Организирана е акция и мъжът
е транспортиран с планинска количка TYROMONT и
вакуум матрак до линейка на Спешна помощ.

Отряд: София
Дата: 27 август 2022 г.
Час: 10:30 ч.
Продължителност: 2:15 ч.
Участници: 5

Докато практикува планинско бягане мъж на
48 години се спъва и пада в м. Тихия кът. Получава
голяма разкъсно-контузна рана под коляното на
десния крак и лека рана със слабо кървене на главата.
Отряд: София
Дата: 29 август 2022 г.
Час: 8:15 ч.
Продължителност: 3:45 ч.
Участници: 4

По време на сутрешна разходка с куче, мъж
на 58 години получава остри болки в коремната
област ляга на земята и не може да се изправи.
По-късно болката го отпуска за малко и въпреки
забраната от лекаря, той се придвижва сам към с.
Железница. Сигнал към ЦДП подава съпругата му,
тъй като той не говори български. Планинските
спасители го пресрещат, консултират, успокояват
и го транспортират до екип на ЦСМП.

Отряд: София
Дата: 6 септември 2022 г.
Час: 16:40 ч.
Продължителност: 2:45 ч.
Участници: 8

При движение по пътеката край Боянско
езеро, италиански турист на 34 години наранява
глезена си. Сигнал към ЦДП подават туристи, които
го среща на пътеката.
Отряд: София
Дата: 26 септември 2022 г.
Час: 21:15 ч.
Продължителност: 3:03 ч.
Участници: 6

Румънски турист на 21 години се изгубва на
пътеката под Боянски водопад и се подхлъзва. Няма
наранявания, но не може да продължи, поради липса
на осветление и планинарски опит.

Отряд: София
Дата: 30 септември – 1 октомври 2022 г.
Час: 8:00 ч.
Продължителност: 10 ч.
Участници: 8

Мъж на 69 години е обявен за издирване
от негови близки, които нямат връзка с него.
Решението за провеждане на акция е взето на 29-и
септември, а самото издирване започва на 30-и,
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като планинските спасители, разделени на двойки,
оглеждат пътя около Вълчата скала, пътеката
от Манова чешма посока з. Кикиш, пътеката от
Голи връх, през краварника до х. Сълзица и района
на Комините. Претърсени са пътеката под лифта
от Голи връх до опесъчителна станция и района
около Дивите скали. След безрезултатно търсене,

акцията е преустановена, като е определена нова
група за следващия ден със задачата да претърсят
района на скалите в началото на пътеката от
Манова чешма до з. Кикиш, след което да огледат
з. Ушите и връх Ушите. След двучасово търсене
групата се прибира в база Алеко, поради влошаване
на времето.

Лозенска планина
Отряд: София
Дата: 27 август 2022 г.
Час: 16:00 ч.
Продължителност: 3:40 ч.
Участници: 4

Туристка на 36 години стъпва накриво на слизане по стръмната част
на пътеката от Лозенския манастир. Планинските спасители я пренасят с
планинска количка UT-2000.

Осогово
Отряд: Кюстендил
Дата: 27 август 2022 г.
Час: 14:50 ч.
Продължителност: 4:40 ч.
Участници: 4

Планинските спасители от отряда в Кюстендил оказаха помощ на
51-годишен мъж, паднал с велосипед при заслон Превала на слизане от връх Руен.
Пострадалият е със счупена ключица и охлузвания и е свален до х. „Осогово”,
където е предаден на близките, които пристигнали в планината.

За периода 22 юни - 5 октомври 2022 г. планинските спасители
на ПСС при БЧК са провели 77 акции.
IN MEMORIAM
На 6 август 2022 г., след тежко и продължително боледуване,
почина нашият приятел и колега инж. Драголюб Костов. На тази дата
Драго, както ние си го знаехме, трябваше да навърши 80 години.
Драголюб Костов е член на Софийския отряд на ПСС от 1965 г.
Активен планински спасител от наряда на спасителна база Алеко,
участник в множество спасителни акции на Витоша и други български
планини. Като инструктор по планинско спасяване от 1978 г., взима
дейно участие в учебната работа на ПСС. През 80-те години на
миналия век съдейства за установяване и развитие на системата на
радиовръзките в ПСС.
Изявен алпинист с премиери по българските алпийски стени,
участник в изкачвания на Матерхорн, Монблан и др.
Поклон пред светлата му памет!
Издава: дирекция “Планинска спасителна служба”; тел: 02 49 23 048; e-mail: pss@redcross.bg; m.maslinkova@redcross.bg; www.pss-bg.bg

15 									Планинска спасителна служба при БЧК

