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БЮЛЕТИНинформационен

бр .  3/2021

ОБУЧЕНИЯ

кв. Крайморие, Бургас
16 – 22 септември 2021 г. 

На територията на полигон „Меден рудник” и парк „Росенец” се проведе летният 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 27 планински спасители с 20 
кучета от цялата страна.

Теоретичните теми, включени в програмата, бяха представени от ръководителя на ГСК 
Сергей Цветков и инструкторите Атанас Уков, Любчо Джолев и Симеон Табаков. В практическите 
занимания към тях се присъединиха Георги Стамов, Цветан Пчелин и Марин Хитров – инструктори 
от ПСС с дългогодишен опит. 

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.

Обучение на водачи и спасителни кучета
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база „Алеко“, Витоша
12 – 19 септември 2021 г. 

Планираният от учебния център на ПСС 
при БЧК курс за стажант планински спасители – 
летен профил, се проведе на база „Алеко”.

Участие взеха 16 стажанти, които 
бяха запознати с това какви рискове крие 
упражняването на дейността планинско 
спасяване, какви са опасностите в лятната 
планина, как се работи с карта, компас и GPS, 
начини за осигуряване и самоосигуряване на 
скали, установки, изграждане и движение по 
парапети и др. 

Ръководител на курса бе инструкторът 

Курс за стажанти - летен профил

база „Алеко“, Витоша
25 септември – 3 октомври 2021 г. 

Курс за планински спасители

С курса за планински спасители – летен профил, продължи изпълнението на плана на учебния 
център на ПСС при БЧК. Милен Братанов – ръководител, инструкторите Марин Ив. Хитров, 
Георги Черноземски, Николай Димов, д-р Едмонд Йорданов, гост-инструкторът Тервел Тотев и 
гост-лекторите Живко Жечев и Красен Георгиев се постараха да направят учебния процес пълен 
и интересен за участниците, които на два пъти дори се включиха в реални акции за оказване на 
помощ на пострадали туристи. Психологът Десислава Илиева изнесе онлайн лекция „Стресът в 
работата на планинския спасител и работа в екип”, която предизвика сериозен интерес.

по планинско спасяване Ивайло Валеов, лекциите по медицина проведе д-р Мартин Йорданов, а 
директорът на дирекция ПСС при БЧК Емил Нешев бе гост-инструктор с темата „Радиовръзки 
в системата на ПСС”. Като част от подготовката си, лекции изнесоха и участниците в курса за 
инструктори Живко Жечев и Станчо Станчев.
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Лакатник
14 август 2021 г. 

Учебно-тренировъчни занятия

Участие в поредното за отряда учебно-тренировъчно занятие взеха шестима планински 
спасители и един кандидат-стажант. Темите бяха съобразени с актуалните за сезона и за района 
наранявания и инциденти - експресно изкачване до обект на Лакатнишките скали в силно пресечен 
терен, работа с олекотена спасителна носилка и тренировка на техники за спускане по скален 
отвес, видове установки, възли и обвръзки, трениране на видове превръзки и др.

Новите доброволци в ПСС са Кирил Чапов – отряд Благоевград, Димитър Атанасов – отряд 
Елена, Борис Кошев – отряд Казанлък, Добромир Добрев – отряд Калофер, Тодор Трифонов – отряд 
Карлово, Александър Мигдалов – отряд Сандански, Добрил Недков – отряд Севлиево, Христо Скевов 
и Недялко Пищялов – отряд Сопот, Николай Георгиев, Димитър Петров, Владимир Павлов, Калин 
Пешов и д-р Димитриос Василиу – отряд София, Христо Василев и Милен Дичевски – отряд Троян.

Желаем им успех!
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отряд Троян, отряд Ловеч 
11 – 12 септември 2021 г.

Обучение на членове на ДЕРБАК

Съвместно учебно занимание проведоха 
отрядите на ПСС от Троян и Ловеч. То включваше 
работа в трудни терени, ориентиране и 
нощен бивак в района на резерват „Стенето” и 
поречието на река Куманица.

отряд Благоевград
1 – 3 октомври 2021 г. 

Съвместно учение

В района на х. „Бодрост” се проведе съвместно 
учебно занимание с екипите на БМЧК и ДЕРБАК - 
Благоевград.

В събота Деница Баръмова – директор на дирекция 
БМЧК в Секретариата на НС на БЧК, запозна участниците 
с темите - психология, психосоциална подкрепа, работа 
в екип и др.

В неделя преди обяд Георги Ботев – началник 
на отряда ПСС – Благоевград проведе теоретично 
занимание –за работа с карта, компас и навигация, което 
следобед се превърна в практическо в организирания 
поход до местността Марков камък, под Царев връх. 

отряд Ловеч
28 – 29 август 2021 г. 

Отрядът на ПСС в Ловеч проведе 
обучение за членове на доброволните екипи за 
работа при бедствия, аварии и катастрофи 
(ДЕРБАК) към БЧК от Ловеч и Плевен. 
Участниците придобиха много нови знания и 
умения, свързани с оцеляването в планината - 
подготовка, екипировка, опасности, поведение, 
ориентиране, топография. Запознаха се също със 
съвременните GPS-устройства, използването на 
дрон, радиостанции и радиовръзки, а учебната 
акция за издирване и транспорт на пострадал 

имаше за цел да им покаже как се организират спасителни действия и как се оказва първа помощ на 
пострадал в планински условия. 

От своя страна, колегите от ДЕРБАК представиха и темата за психосоциалната подкрепа 
при бедствия, аварии и катастрофи. 
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През тел. 112 е получен сигнал за жена 
на 73 г., пострадала в района на Седемте 
рилски езера. При слизане по пътеката на 
Сухия чал тя се е подхлъзнала и при падането 
е получила разкъсно-контузни рани. По-сериозно 
е наранено коляното й, затова отзовалите 
се на помощ четирима планински спасители 
от отряд Дупница обработват раните и я 
транспортират с планинска количка до лифта, 
където е предадена на нейни роднини.

По същото време трима спасители от 
базата на ПСС в Боровец провеждат акция в района 
на Мальовишко езеро. Мъж на 44 г. е паднал с колело 
и е получил травма на рамото. Спасителите 
се отзовават, мобилизират пострадалия и го 
транспортират до Спешна помощ – Самоков.

ИЗ ДНЕВНИКА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕНОНОЩЕН ПОСТ

1 август 2021 г.

2 - 3 август 2021 г.

На 2 август се получава сигнал за загубили се 
английски туристи на слизане от х. „Рилски езера” 
към х. „Пионерска”. След като не успяват да се 
качат на лифта, те предприемат слизане пеша 
по пътя към долна станция. Настъпва нощта и 
поради липса на челници и друго осветление, те 
се отклоняват от пътя, като навлизат в обрасъл 
и стръмен терен.

Група от трима планински спасители от 

4 – 5 август 2021 г.
Три акции за два дни проведоха от отряд 

Самоков. При първата жена на 53 години се 
подхлъзва и пада в района на х. „Мальовица”. Тя 
е със съмнение за скъсани връзки на глезена и е 
транспортирана от 4 планински спасители.

Рано сутринта на следващия ден 
четирима планински спасители оказват помощ 
на турист на 44 години с изкълчен крак в района 
на Еленино езеро. 

Почти по същото време мъж на 69 години 
получава бъбречна криза в района на х. “Мальовица”. 
Петима планински спасители се отзовават 
на подадения сигнал и след като му дават 
обезболяващи, транспортират пострадалия с 
количка.

12 август 2021 г.
Турист от Израел на 21 г., без аклиматизация 

и планинарски опит, предприема дълъг преход 
при висока температура и голяма надморска 
височина от х. „Грънчар” до х. „Рибни езера”. При 
пристигането в хижата той е с признаци на 
прегряване и изтощение. 

След разговор и консултация по телефона 
планинските спасители от отряд Благоевград 
преценяват, че състоянието му позволява да 
се придвижи самостоятелно до кантон „Тиха 
Рила”. Там е прегледан от екип на ПСС, който 
констатира, че състоянието му се подобрява и в 
момента няма нужда от допълнително лечение. 

Рила

отряд Дупница се отправя със служебен автомобил 
към мястото, помагат на пострадалите да 
достигнат до пътя и ги откарват до паркинга, 
където е оставен личния им автомобил. 
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Двама щатни спасители от база „Боровец” 
оказват помощ на мъж на 55 г., който след падане 
по стръмна пътека счупва предмишницата си. 
Пострадалият е имобилизиран и транспортиран 
до Боровец, където е предаден на приятели.

1 септември 2021 г.

13 август 2021 г.
Мъж на 42 г. подава сигнал към ПСС, 

че е с травма на глезена. Майка му, която 
го придружава, е хипертоничка и също не 
се чувства добре. Екипът на ПСС от база 
„Боровец” достига до тях, успокоява ги и ги 
транспортира до к.к. Боровец. Пострадалите 
отказват медицинска помощ и се прибират в 
хотела, в който са отседнали.

Екип на ПСС отряд Дупница оказва помощ 
на пострадала в района на Седемте рилски езера, 
над старата хижа. При спускане по камениста 
пътека възрастна жена с неподходящи обувки 
се спъва и пада, като наранява главата си, губи 
съзнание и чупи лявата си ръка. Планинските 
спасители, пристигнали на мястото на 
инцидента, я откриват вече контактна, 
благодарение на случайно преминаващ лекар. След 
имобилизиране на счупената ръка, пострадалата 
е транспортирана до лифта с количка, а на долна 
лифтова станция е поета от медицински екип. 

16 август 2021 г.

Две акции за ден на отряд Самоков. 
Жена на 30 г. получава епилептичен припадък в 
района на Еленино езеро. Оказана й е помощ от 
планинските спасители, които я успокояват и 
транспортират до Спешна помощ в Самоков.

Втората акция продължава до сутринта 
на следващия ден. Мъж на 56 г. пада по стълбите на 
заслон Ледено езеро. Пристигналите спасители 
от отряда констатират, че е контактен, 
но не може да ходи и повръща кръв. Тъй като 
има съмнение за вътрешен кръвоизлив, той е 
имобилизиран и транспортиран с планинска 
количка. Предаден е на Спешна помощ в Самоков.

21 август 2021 г.

Жена на 50 г. получава припадък на 
Мусаленска пътека. Пристигналите спасители 
от база „Боровец” констатират, че е с високо 
кръвно налягане, успокояват пострадалата, 
дават й обезболяващи и я транспортират до 
курортния комплекс.

24 август 2021 г.21 август 2021 г.

От х. „Рибни езера” е получено обаждане за 
италианец на 23 г., отседнал в хижата с трима 
спътници, който има проблеми с дишането. 
След консултация по телефона, болният, чието 
състояние не е тежко, е посъветван да се 
придвижи до кантон „Тиха Рила”, където да бъде 
пресрещнат с автомобил от ПСС - Благоевград. 
Пострадалият е в добро общо състояние без 
друго оплакване освен лек задух, но малко над м. 
„Кирилова поляна”, състоянието му започва да се 
влошава. Дишането му се учестява и се оплаква 
от „мравучкане” в пръстите на ръцете. В 
ЦСМП гр. Рила туристът е прегледан обстойно, 
направена му е кардиограма и други изследвания, 
но не е констатирано заболяване. Поставена му 
е инжекция с успокоително и е посъветван да си 
направи пълни изследвания .

От ПСС транспортират групата до хотел 
в близост до ЦСМП в Благоевград с идеята, ако 
състоянието му се влоши отново, да потърсят 
помощ в близкото спешно отделение.

При спускане по камениста пътека към х. 
„Рилски езера” жена на 43 г. с неподходящи обувки 
се спъва и пада. Наранява дясната си подбедрица 
и не може да продължи сама към хижата и 
лифта. Транспортирана е със служебното АТВ на 
х. „Рилски езера” от района на езеро „Бъбрека” 
до лифта за последващо оказване на медицинска 
помощ в населено място.

28 август 2021 г.
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В късния следобед в ЦДП е получен 
сигнал за жена на 51 г. със съмнение за счупен 
глезен. Туристката се намира в района на 
Боянски водопад, но не може да определи 
точно местоположението си. Слизала е по 
пътеката покрай реката, когато се подхлъзва, 
наранява глезена си и не може да продължи сама. 
Пострадалата е открита в 19.06 ч., оказана й е 
първа помощ и започва организиран транспорт 
от 7 планински спасители и 2 доброволци в 
посока Бояна, където е предадена на екип на 
спешна помощ.

При слизане от Додов връх към Рилски 
манастир по пътеката „Дългия рид”, 24-годишен 
англичанин стъпва на хлъзгав участък и поради 
неподходящите за терена обувки, получава 
травма на глезенна става. Туристът е прегледан, 
кракът му е имобилизиран и е транспортиран 
с количка до Рилски манастир, от където 
със служебен автомобил е откаран до долна 
станция на седалков лифт „Рилски езера”. 

4 септември 2021 г.

Турист на 44 години от Австрия се подхлъзва и пада в района на х. „Мусала”. Получава контузия 
на глезена. Двама спасители от Самоков му оказват помощ и го транспортират до к.к. Боровец.

13 септември 2021 г.

1 август 2021 г.

Витоша

При катастрофа с АТВ мъж на 42 години 
получава травма на бедро и таз в района 
на Боянското езеро. Оказана му е долекарска 
помощ, поставен е във вакуум-матрак и е 
транспортиран към кв. Бояна, където е предаден 
на Спешна помощ.

7 август 2021 г.

По време на каране на колело по черен 
път над с. Железница жена на 33 години навлиза в 
дълбок коловоз, изгубва стабилност, подпира се 
на единия крак и последва травма на глезенната 
става. Акцията е проведена бързо от един 
планински спасител, който транспортира 
пострадалата, заедно с неин придружител. 

10 август 2021 г. 

15 август 2021 г. 
В ЦДП е подаден сигнал за липсващ човек – 

мъж на 84 години с влошено зрение и белодробен 
емфизем. На 14 август изчезналият се отправя 
към Златните мостове, м. „Старчески поляни”, 
като дава контролен час за връщане 18.30 ч. 
Поискано е съдействие от СДВР за преглед 
на камерите на Градски транспорт, за да се 
установи дали въобще е стигнал до планината. 
Изпратен е екип от 4-ма спасители от база 
„Алеко”, които да направят локално претърсване 
на района, но без успех. Акцията е прекратена до 
получаване на допълнителна информация. Малко 
по-късно изчезналият се е прибрал сам. 
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В 12.35 ч. е подаден сигнал на дежурният 
телефон на база Алеко за мъж на 67 г., който се 
намира в района на Кончерийски заслон, не чувства 
левия си крак и изпитва силна болка в бедрото. 
Петима планински спасители се отзовават 
на сигнала, стабилизират състоянието на 
пострадалия и го транспортират до екип на 
Спешна помощ.

6 септември 2021 г.

12 септември 2021 г.

25 септември 2021 г.

Туристи, намиращи се в района на Заека, 
подават сигнал за жена на 67 години, която не се 
чувства добре. Пристигналите на място осем 
планински спасители от отряд София, между 
които и лекар, констатират обезводняване и 
хипогликемия. На пострадалата е поставена 
инжекция и е транспортирана с планинска количка.

Малко по късно, при спускане по стръмна 
пътека в района на вр. Капакливец, жена на 48 
години стъпва накриво и счупва глезена си. След 
като обездвижват пострадалата, планинските 
спасители я транспортират с планинска количка 
и я предават на екип на Спешна помощ.

Мъж на 59 години получава травма 
на глезена вследствие на подхлъзване по 
пътеката между х. „Физкултурник” и с. 
Железница. Четирима планински спасители от 
отряд София имобилизират пострадалия и го 
транспортират.

18 август 2021 г.
При бране на боровинки в района на 

Черни връх жена от ромски произход стъпва на 
камък, губи равновесие, пада и получава травма 
на глезена. Петима планински спасители от 
отряд София имобилизират пострадалата и я 
транспортират до автомобил на Спешна помощ.

22 август 2021 г.
Мъж на 30 години пада от отвесна скала 

при Боянския водопад. Туристи, намиращи се в 
района, се свързват с ПСС и започват да му оказват 
първа помощ. При пристигането екипът на ПСС, 
в който има и двама лекари, веднага започва 
реанимационни действия, въпреки липсата на 
жизнени функции у пострадалия. Извършва се 
CPR, слагат се гьодел, шийна яка, обдишва се с 
„Амбу”, неколкократно му се поставя адреналин. 
Въпреки техните усилия и повече от 40 мин. 
реанимация, пострадалият не идва в съзнание 
и е транспортиран до Съдебна медицина с 
помощта на служители на полицията.

Турист на 54 години се подхлъзва и 
пада в района на Бистришко бранище, в 
следствие на което получава тежка контузия 
на глезен. Отзовалите се на сигнала 5 планински 
спасители от отряд София го имобилизират и 
транспортират с планинска количка UT-2000 и 
го предават на екипа на спешна помощ.

1 септември 2021 г.

В 13.45 ч. е получен сигнал за пострадала 
жена под горна станция на влек „Заека”. Жената 
е със счупен глезен и не може да се движи. 
Сформирани са две групи - едната се насочва 
пеша към мястото на инцидента с медицинска 
раница, а другата използва автомобил, за 
да достави планинска количка до мястото 
на инцидента. В 14.10 спасителите са при 
пострадалата жена, оказват първа помощ и 
решават да я транспортират надолу в посока 
х. „Алеко”, където е предадена за последващи 
грижи на нейни роднини.

5 септември 2021 г.
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26 септември 2021 г.
Германски турист на 66 г. стъпва на криво по време на излет в района на Бистришко 

бранище. Пострадалият няма планинарска подготовка и е с неподходяща за терена екипировка. 
Случаят е предаден на база „Алеко”, където в момента се провежда курс за планински спасители. 
Мобилизирани са четирима от инструкторите и 8 от участниците в курса, за които инцидентът 
е добра възможност за практически опит. 

Малко по-късно жена на 26 години получава травма на глезен в района на Долно плато.
Травмата е получена в следствие на липсата на планинарска подготовка и неподходяща 

екипировка. Обработена е от пристигналите лекар-планински спасител, 3 участници в курса за 
планински спасители и техния инструктор, които транспортират пострадалата с количка.

По време на слизане от вр. Тодорка жена 
на 47 години от Украйна стъпва на криво и усеща 
силни болки в крака. След като установяват, 
че глезенът бързо се подува и тя не може да 
стъпва, баща й слиза до Шилигарника да търси 
помощ. Служители на фирма Юлен се свързват с 
тел. 112, а от там с Централа на ПСС при БЧК. 
Пострадалата е транспортирана до Спешна 
помощ - Банско от 6 планински спасители от 
база „Банско”.

23 август 2021 г. 

21 август 2021 г.

Девет планински спасители от отряд 
Сандански оказват помощ на жена на 50 г. 
с навехнат глезен след стъпване на криво в 
района на Чаирски циркус. На пострадалата е 
направена превръзка, кракът е имобилизиран и е 
транспортирана с планинска количка до Спешна 
помощ.

6 август 2021 г.
Поради неизвестни причини (съмнение за 

вирусно заболяване или слънчев удар), момиче 
на 11 години започва да повръща често и 
се дехидратира. Не може да продължи да 
върви и родителите търсят помощ от ПСС. 
Дванадесет планински спасители от отряд 
Банско се отправят бързо към района на з. 
„Тевно езеро” и транспортират детето до 
Спешна помощ - Банско. 

9 август 2021 г.

Мъж на 54 години получава бъбречна 
криза и търси помощ от ПСС. На пострадалия, 
който се намира на х. „Яворов”, е оказана помощ 
от отряд Разлог и бързо е откаран до Спешна 
помощ в Разлог.

Пирин
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Мъж на 62 г. се подхлъзва и пада на 
Тарзанова пътека над хижа „Рай”. Получава 
контузия на тазобедрена става и не може да 
продължи самостоятелното си придвижване 
надолу. В акцията участват 10 планински 
спасители от отрядите в Карлово, Калофер, 
Пловдив и Лакатник, които имобилизират и 
транспортират пострадалия до предаването 
му на Спешна помощ.

9 август 2021 г.

На 13 август туристка на 54 г. получава 
силни болки в стомаха, последвани от стомашно 
разстройство и повръщане. До сутринта 
на 14-ти тя е вече силно дехидратирана 
с невъзможност за прием на течности и 
храна. Предвид състоянието си се обръща за 
съдействие към ПСС, като предполага, че може 
да стигне до м. „Каменливеца” и първоначално 
иска само транспорт с автомобил. След като 
тръгва със сина си по-пътеката надолу, разбира, 

14 август 2021 г.

Стара планина

Шестима планински спасители от отряд 
Тетевен, придружени от двама служители 
на НП “Централен Балкан” и от стопанина на 
х. “Бенковски”, участват в продължила над 6 
часа акция по транспортиране на пострадал в 
района северно от вр. Братаница.

Мъж на 35 г. е тръгнал със спортен 
мотоциклет по забранени за този спорт 
планински маршрути. След падане с мотоциклета 
и в следствие на недобрата му подготовка и 
неподходящата екипировка получава тежка 
травма на гръбнака. Не чувства долните 
си крайници, има голям хематом на гърба. 
Контактен е, но със силни болки. Транспортиран 
е с вакуум матрак и планинска количка от 

14 август 2021 г.

Поради неподходящи обувки (маратонки с гладка подметка) жена на 45 години се подхлъзва 
и кракът й рязко се спира в камък. Вследствие получава фрактура на левия глезен и търси помощ 
от ПСС. Единадесет планински спасители от отряд Банско се отправят към района на вр. Кабата, 
където е станал инцидентът, имобилизират пострадалата и я транспортират с планинска 
количка ТРИПАЧ до Спешна помощ в Банско.

11 септември 2021 г.

Десет планински спасители от 
отрядът на ПСС в Сандански участват в 
транспортирането на овчар със съмнение за 
инфаркт от труднодостъпния район на Терзиов 
чарк. Мъжът, който е на 60 години, внезапно 
получава силни болки в гърдите. 

5 септември 2021 г.

че ще й е трудно да се придвижи самостоятелно. 
Четирима планински спасители и двама 
доброволци от Калофер и Карлово достигат 
до района на х. „Рай”, дават й обезболяващи и я 
транспортират.
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Парапланерист от Финландия на 64 г. 
претърпява сериозен инцидент в района на 
Сопот. В момента на излитане се получава 
роторно завихряне, крилото се сгъва и той 
пада от около 10-15 м. Пристигналите на 
мястото шестима планински спасители от 
отряд Сопот установяват, че е контактен, 
няма счупени крайници, но има болки в гръбнака. 
Имобилизират го и го транспортират с вакуум 
матрак и планинска количка до ПВЛ – Незабравка, 
от където е предаден на екип на Спешна помощ.

24 август 2021 г.

28 – 29 август 2021 г.
Разтревожена жена се свързва с ЦДП на 

ПСС през тел. 112 и съобщава, че синът й на 29 
години е тръгнал от Априлци към х. „Плевен”. 
При разговор по телефона й е обяснил, че е в 
района на ВЕЦ „Видима”, но не е сигурен къде 
точно се намира. Седем планински спасители от 
отряд Троян претърсват района до падането 

1 – 2 септември 2021 г.
Непознаването на маршрута, слабата 

ориентация и липсата на планинарска 
подготовка и опит са основни причини за 
изгубването на двама туристи - мъж на 36 г. 
и жена на 28 г. Те са се движили по маршрут 
Ком-Емине, но влошаването на времето и 
силният северен вятър са ги отклонили на юг. 
След установяване на контакт с тях, успяват 
да подадат точна информация за маршрута 
си и координати на местоположението си. 
Двама планински спасители от отряд Калофер 
достигат до пострадалите в м. Пирова ливада 
и ги извеждат от трудната ситуация.

12 септември 2021 г.
Туристическа група от Силистра се 

движи по маршрут х. „Добрила” - х. „В. Левски”. 
На спускане от вр. Кръстците в района на м. 
„Топалица” жена на 52 г. се спъва и получава 
силни болки в областта на десния глезен, но 
успява да ги преодолее и с помощта на групата 
достига до х. „В. Левски”, където установяват, 
че не може да продължи по маршрута и 
трябва да потърсят специализирана помощ. 
Оказват я 9 планински спасители от отрядите 
в Карлово и Калофер, които имобилизират и 
транспортират пострадалата.

мястото на инцидента до м. „Ветровити 
пряслоп”, след което – с автомобил до СМП - 
Тетевен, от където веднага е пренасочен към 
специализирана болница в гр. Плевен.

на нощта, но от изчезналия няма следа. Не е 
стигнал до хижата, не отговаря и на телефона 
си. Едва на следващата сутрин той се свързва с 
майка си и обяснява, че е пренощувал в гората и 
се връща към града.

IN MEMORIAM

На 20 септември 2021 г., няколко дни преди да навърши 61 години, 
ни напусна КАМЕН МАЗАРОВ. 

Мазара, както го наричаха неговите колеги и приятели, 35 години 
бе част от отряда на ПСС в Смолян, а от 1993 г. и щатен планински 
спасител в база „Студенец”. Ще остане в спомените на всички като 
изключителен човек и приятел.

Почивай в мир! 

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


