
Планинска спасителна служба при БЧК         1
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бр .  3/2020

Споразумение за сътрудничество

ПАРТНЬОРСТВО

София
септември 2020 г.

Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст (БЧК) и Българската 
лавинна асоциация (БЛА) подписаха споразумение за сътрудничество. С него двете организации 
обединяват усилията си в сферата на лавинната безопасност, оказването на помощ и защитата 
на населението при предотвратяването на аварии и катастрофи, както и при ликвидирането 
на последиците от природни стихии, бедствия.

Надяваме се това партньорство да осигури възможност за ползотворни съвместни 
действия, свързани с превенцията и безопасното пребиваване на скиори, сноубордисти и 
туристи в планината, включително на лавинната безопасност, за осъществяване на обучения, 
за обмен на информация, осигуряване на безопасността при извършване на дейност в планински 
терени и др.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

RECCO® - ЗА ДА СПАСИМ ЖИВОТ В ПЛАНИНАТА
София
септември 2020 г.

Планинската спасителна служба (ПСС) при БЧК, заедно с 
Българската лавинна асоциация (БЛА) и Българската асоциация 
по ски свободен и екстремен стил (БАССЕС), реализират 
сериозна превантивна дейност сред любителите на зимни 
спортове. За тази цел ПСС стартира фондонабирателна 
кампания за осигуряване на средства за наем на RECCO® 
детектори. 

БЛА ще предостави на ПСС един RECCO® детектор, 
който да бъде използван за търсене и спасителна дейност 
през идващия зимен сезон. За съжаление, един детектор 
е крайно недостатъчен да се покрият всички рискови 
планински райони. Затова организираме дарителска кампания 

с надеждата да осигурим поне още 4 детектора, които да покрият ключови туристически дестинации.
RECCO® е система от две части - активен детектор, носен от спасителя, и пасивна отражателна 

пластина, носена от туриста. Детекторът излъчва насочен радио сигнал, който когато достигне 
отражателя, се връща обратно и насочва спасителя в посока на жертвата. Съвременните уреди RECCO® 
реагират и на почти всички електронни устройства като GSM, GPS, радиостанция, часовник, челник и др. 
Ръчният детектор може да локализира RECCO® отражатели в обхват до 80 метра във въздушна среда и 20 
метра през плътен сняг, което води до практически обхват от 30 метра при лавинни отломки. 

ПСС се стреми да намали времето за откриване на пострадалите, а от там и да повиши шансовете 
им за оцеляване. Ако желаете да помогнете, можете да направите дарение на банковата сметка на ПСС: 
Български Червен кръст, “Уникредит Булбанк” АД, клон Калоян, IBAN: BG22UNCR76301077030226, BIC: UNCRBGSF

или чрез on-line дарениe на сайта на БЧК - www.redcross.bg – кауза „ЗА ДА СПАСИМ ЖИВОТ В ПЛАНИНАТА”
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На територията на полигон „Меден 
рудник” и парк „Росенец” се проведе летният 
учебно-тренировъчен курс на ПСС при БЧК за 
работа при катастрофи и издирване на изгубени 
хора в планината. В обучението се включиха 
30 планински спасители с 21 кучета от цялата 
страна и един служител от ГД ПБЗН с куче.

Водачите се запознаха с темите: 
„Произход на кучето”, „Екстериор, конституция, 
биометрични измервания и окраска на кучето”, 
„Породи кучета”, „Особености на екстериора на 
немското овчарско куче”, „Избор на малко куче 
за нуждите на ПСС”, които бяха представени 

от най-новите инструктори в Групата за спасяване с кучета (ГСК) на ПСС при БЧК – Атанас Уков и 
Любчо Джолев, и кандидата за инструктор – Симеон Табаков.

Лекциите, засягащи методиката, техниката и особеностите при обучението на кучета, 
бяха представени от ръководителя на ГСК Сергей Цветков, а практическите занимания по дресура 
бяха проведени от Георги Стамов. Търсенето на затрупани хора и евакуацията на спасителни 
екипи от разрушения бяха ръководени от Марин И. Хитров.

Курсът завърши с учебна спасителна акция за търсене на изгубени хора в планината, 
организирана от Цветан Пчелин.

Обучение на водачи и спасителни кучета

КУРСОВЕ

кв. Крайморие, Бургас
16 – 22 септември 2020 г. 

Курс за стажанти
база Алеко, Витоша
20 – 27 септември 2020 г. 

Заложеният в плана на учебния център 
на ПСС при БЧК курс за стажант планински 
спасители – летен профил започна с полагане на 
входящи тестове по медицина и възли, примки, 
обвръзки и седалки.

Участниците бяха запознати с това какви рискове крие упражняването на дейността 
планинско спасяване, с основите на метеорологията и прогнозирането на времето, с опасностите 
в лятната планина. Ориентиране, работа с карта, компас и GPS, радиовръзки в системата на 
ПСС, осигуряване и самоосигуряване на скали, изграждане на фиксирани точки на скала, установки, 
изграждане и движение по парапети, техника на движение по скали бяха само част от темите, 
които стажантите усвоиха от Георги Ботев – ръководител на курса, и инструкторите Радко 
Марков и Иван Терзийски. 

Част от лекциите бяха водени от участниците в курса за инструктори Живко Жечев, 
Димитър Ножаров, Станчо Станчев, като част от тяхната подготовка.

Основните лекции и практически занимания по медицина проведоха д-р Калоян Гевара 
Михалев и д-р Севдалина Михайлова.
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ИЗ ДНЕВНИКА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕНОНОЩЕН ПОСТ

Хронология на случаите
Ежедневно планинските спасители се 

отзовават на редица сигнали за помощ.
На 17 август над с. Църквище, проход Кашана, 

Стара планина, мъж на 45 г. пада с парапланер 
върху високо дърво. След като установява, че 
няма как да слезе безопасно от дървото сам, 
се свързва с отряда на ПСС в Пирдоп. Трима 
спасители се отзовават веднага и го евакуират 
успешно с помощта на специализирани котки.

***
На 18 август мъж на 24 г. стъпва накриво при 

движение по пътека и уврежда глезенната става 
на левия си крак. Трима планински спасители от 
отряд Сандански се отправят към мястото на 
инцидента в м. Спано поле, Пирин, обездвижват 
пострадалия и го транспортират до очакващите 
го близки. 

***
На 20 август, около 13:15 ч., е приет сигнал 

от дежурните в х. Рилски езера за пострадала 
жена над ез. Близнаците, която не може да 
продължи сама. От хижата към мястото 
тръгват 4 планински спасители и един стажант, 
заедно с двама доброволци, които стигат 
до пострадалата в 14:10 ч. и констатират 
счупване на подбедрицата. Оказват й първа 
долекарска помощ, като шинират крака и я 
транспортират с количка до горна станция на 
лифта, където е предадена на съпруга й.

***
На 21 август 7 планински спасители от 

отряд Банско в Пирин оказват съдействие на 
органите на МВР, като транспортират до РПУ 
– Банско, останките на обявен за издирване 
през м. февруари руски гражданин на 79 г. Той 
бе открит 6 месеца след изчезването му на 
50 м. навътре в гората. Не е известно защо 
загиналият е напуснал ски-зоната. 

***
На 23 август в м. Купата, Стара планина 

жена на 40 г. стъпва върху неравност на стръмна 
пътека и наранява глезена си. На помощ се 
отзовават 7 планински спасители от отряд 
Троян, които имобилизират пострадалата и я 
транспортират до местното лечебно заведение.

***
На 25 август 5 планински спасители от 

отряд Тетевен оказват помощ на МВР, като 
се включват в издирването на мъж на 36 г. 
с психично заболяване, напуснал дома си в с. 
Рибарица, Стара планина.

***
На 27 август в м. Раплево, Пирин гъбар на 61 

г. след преумора получава силни крампи в краката, 
вследствие на които не може да върви и търси 
помощ от ПСС Разлог. Пострадалият не може 
да обясни къде се намира и няма връзка с него. 
Предвид наближаването на тъмната част на 
денонощието, в издирването, освен 7 доброволни 
планински спасители от Разлог, се включват и 
двама от отряд Банско с мотоциклети.

***

На 27 август в централата на ПСС се 
получава обаждане от разтревожени роднини, 
че техен близък се е отправил към циркуса на 
Урдини езера, Рила, и от 19 август няма връзка с 
него. По тяхно настояване се организира акция, 
в която се включват двама планински спасители 
от отряд Самоков. Открита е колата на мъжа. 
Акцията продължава и на следващия ден, като 
към издирващите се присъединяват и двама 
спасители от отряд Дупница с дрон, които 
откриват търсения жив и здрав на брега на 
Рибното езеро.

***
На 29 август край езерата Окото и Бъбрека 

в Рила 4 спасители от отряд Дупница оказват 
помощ на жена на 60 г. Времето е горещо, без 
вятър, а туристката е облечена твърде много 
и е получила топлинен удар. Дежурният екип 



4         Планинска спасителна служба при БЧК

БЮЛЕТИН

реагира бързо и дава на пострадалата кислород, 
благодарение на което тя бързо се възстановява. 

Същия ден с подобна ситуация се сблъскват 
и спасителите от отряд Калофер. Мъж на 
61 г. предприема самостоятелно изкачване 
на вр. Ботев. Силното слънце, високите 
температури през деня, дехидратацията и 
липсата на храна са основните фактори, довели 
до обща отпадналост, световъртеж и гадене 
на пострадалия. 

***
На 30 август в 16:03 ч. е получен сигнал в 

ЦДП за мъж на 40 г., който след падане изпитва 
болка в глезена и не може да продължи да върви 
сам. Той се намира на пътека, която слиза от 
х. Червената шапчица, Витоша, в посока с. 
Владая, в гориста местност. Организирана е 
група от щатни и доброволни спасители от 
отряд София, които му оказват първа помощ 
и организират транспорт с планинска количка.

***
На 2 септември в района на вр. Курткая, 

Стара планина, планинските спасители от 
отряд Калофер помагат за транспортирането 
на загинал парапланерист на 41 г. от Чехия. Той е 
бил в неизвестност от 2 дни, а най-вероятната 
причина за фаталния инцидент е непознаването 
на метео-особеностите на региона.

***
На 6 септември на слизане от вр. Джано, 

Пирин, жена на 37 г. се подхлъзва, стъпва накриво 
и наранява глезена си. Последва тежка акция за 
транспорт в труднодостъпен терен. Поради 
тежестта на терена, дългия маршрут за 
транспорт и късния час в акцията се включват 
6 планински спасители от отряд Добринище, 16 
- от отряд Банско, и 6 - от Разлог. За пореден 
път се тества новата алуминиева количка 
„Трипач”, българска разработка по спецификации 
на ПСС. Общото мнение е, че тя е много добра, 
лека и удобна. 

***
На 7 септември жена на 72 г. се подхлъзва 

в района на Боянския водопад, Витоша. 4 
планински спасители от отряд София се 
отзовават на сигнала за помощ, констатират, 
че пострадалата е с фрактура на глезена.

По същото време, в района на Възела, 
Пирин, мъж на 39 г. се подхлъзва и пада от скала 
от около 3 м. Пострадалият е с травми на 

глава, бедро и горни крайници. В организираната 
акция участват 25 планински спасители - 17 от 
Банско, 2 от Добринище и 6 от Разлог.

***
На 13 септември, поради лоша преценка 

на маршрута, 43-годишен израелски гражданин 
се губи в района на Боянски водопад, Витоша. 
Помощ му оказват 3 планински спасители от 
отряд София.

На същата дата е оказана помощ и 
на още една негова сънародничка, на 21 г., 
наранила коляното си на х. Дерменкая, Стара 
планина. Оказана й е помощ от двама планински 
спасители от отряд Ловеч.

***
На 14 септември в района на Муратово 

езеро, Пирин, 16 души от отряд Банско оказват 
помощ на жена с контузия на глезена.

***
На 20 септември жена на 60 г. след 

падане в района на х. Мусала, Рила, си уврежда 
коляното. Помощ и оказват двама спасители 
от отряд Самоков, които обездвижват крака 
и я транспортират до хотела, в който е 
отседнала.

***
На 21 септември над с. Батулия, Стара 

планина, мъж на 23 г. подценява дължината на 
маршрута и времето, което му е необходимо, 
и при настъпване на нощта се загубва. Изпада в 
паника и не може да вземе адекватно решение за 
действие. Трима планински спасители от отряд 
Лакатник, с помощта на още един доброволец 
го откриват в 00:29 ч. без травми, но във 
видимо стресово състояние на горски път на 
западния склон на връх Мургаш.

***
На 22 септември на пътеката за х. 

Рай, Стара планина, мъж на 76 г. се подхлъзва 
и наранява коляното си. Двама планински 
спасители от отряд Карлово и един от 
Калофер имобилизират увредената става и го 
транспортират до м. Паниците.

***
На 24 септември 64-годишен германски 

гражданин се загубва в района на скит Свети 
Никола над с. Черни Осъм в Стара планина. В 
акцията по издирване се включват 6 планински 
спасители от отряд Троян. 

***
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На 25 септември, по време на разходка 
на Витоша, двама младежи виждат усойница 
и решават да направят видеоклип с нея. 
След опит да я хване единият е ухапан по 
пръста. Напълно погрешно опитва да изсмуче 
отровата, в следствие на което получава 
силна алергична реакция. Езикът и устата му 
бързо се подуват. За негов огромен късмет в 
този момент покрай тях преминава служебен 
джип на РВД и моментално го откарва в база 
Алеко, където се провежда курс и има лекар. 
Д-р Севдалина Михайлова, подпомагана от 
планинските спасители в базата, веднага 
взема необходимите мерки и младежът е 
стабилизиран до идването на Спешна помощ.

Искам да изразя огромната си благодарност към д-р Михайлова и екипа от 
Планинска спасителна служба - Витоша.

На 28-ми юни група приятели, планинари от дълги години, направихме екскурзия в 
планина Люлин, връх Дупевица. На слизане по стръмна пътека се подхлъзнах и се оказах с 
фрактура на глезена. След позвъняване на 112 и връзка с Планинска спасителна служба, 
Витоша, спасителите успяха да локализират местоположението ми и след около час и нещо 
(преход от Алеко до стръмнините на Люлин) бяха при нас.

Първа пристигна д-р Михайлова, слабичка млада жена, с голяма медицинска раница 
на гръб, бодро крачеща по склона и с очарователна усмивка, която не слезе от лицето й до 
края. Без да си поеме дъх, пристъпи към оглед на пораженията, направи обстойна оценка 
на състоянието ми, взе необходимите мерки и шинира крака, всичко това придружено от 
нежни грижи и мили думи, за да улесни състоянието ми.

Междувременно Мирослав Стефанов и останалите спасители от екипа удивиха и 
очароваха мен и приятелите ми със синхронизираните и професионални действия по 
настаняването и обезопасяването ми в съоръжението за спускане по стръмнини. Бях 
надлежно „опакована“ и понесена като в люлка. Въпреки трудностите по пътеката, те 
успяваха да си подхвърлят закачки, да създават непринудено настроение и така увлякоха 
и мен в шегите си. След доста препятствия стигнахме до чакащата ни линейка, и от едни 
грижовни ръце преминах в следващите грижовни ръце.

Никога няма да забравя това събитие, имах чувството, че се намирам в екшън филм, в 
който моето участие беше сведено до наблюдател.

Поздравявам и желая бодрост на всички планински спасители, които с риск за 
собствената си безопасност, правят всичко възможно да спасят животи!

        С благодарност и обич!
        Росица Кръстева
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Здравейте!

Аз съм жената, която на 14 август т.г. в района на Попово езеро в Пирин си счупи 
крака.

Бих искала от все сърце да благодаря на всички спасители от екипите на град Банско 
и на град Добринище, които ми се притекоха на помощ. Не мога да намеря думи, за да 
изразя благодарността си към тези смели, силни, добри, самоотвержени и всеотдайни 
мъже. Не зная имената им, но помня лицата им, помня думите им...

За мен и моето семейство (дъщеричките ми и съпруга ми) тези мъже са истински 
ГЕРОИ!

В Пирогов ме оперираха, в крака си имам пластина и 11 пирона. Успяхме и благополучно 
да се приберем в Полша, където живеем.

Още веднъж благодаря и желая на всички Ви, на всеки един поотделно много здраве, 
щастие, сили, късмет и всичко най-хубаво на Вас и Вашите семейства.

 
      С огромно уважение и сърдечен поздрав,
      Мариана Дарска и семейство

На 25 юли тази година участвах в „ОБИКОЛКАТА НА ВИТОША 100 км“.
Малко преди финала, в Плана планина, местността „Брезите“, около 19 ч. заваля 

дъжд, велосипедът ми се подхлъзна, паднах и си счупих ключицата на дясното рамо. Така 
лежах неподвижен и безпомощен около час под дъжда, сам в гората, но контактувайки 
периодично по телефона с екипа от спасители. При пристигането си те ми оказаха 
помощ, транспортираха до село Железница и изчакаха идването на родителите ми, 
които ме откараха в болница „Пирогов“.

От името на семейството ми и от цялото си същество БЛАГОДАРЯ на екипа на 
Планинската спасителна служба – София !

Благодарност и на Георги Рачев от екипа на финала на Обиколката - за бързината 
и акуратността, за топлото отношение при контактуването със семейството ми.

Безкрайна благодарност! 
Да им кажа колко много означават за мен и за семейството ми!
Вие сте вълшебни хора с големи, не, по-скоро с огромни, светли, добри и чисти сърца!
Ангели с крила, вдъхващи надежда и увереност, че си попаднал в сигурни ръце!
Ангели с крила, връщащи усмивката на хората!
Ангели с крила, спасяващи живота им!
Благодарност и поклон! Дълбок поклон!

       Светлин Стефанов, гр. София


