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Готови ли сме за зимната планина?

ПРЕДСЕЗОННА ПОДГОТОВКА

София
8 декември 2020 г.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка тази година 
Планинската спасителна служба при БЧК не проведе станалата 
вече традиционна предсезонна пресконференция. Но планинските 
спасители вече са в пълна готовност да бъдат в помощ на любителите 
на зимния туризъм и зимните спортове.

През 2020 г., въпреки пандемията от COVID-19, около 540 
доброволци и щатни служители на ПСС неотлъчно бяха на своите 
постове в планините и за това говорят цифрите. Още преди края 
на отминаващата година те вече достигат нивата от предишните 
години, което е знак, че в тези трудни времена хората предпочитат 
спокойствието и чистия въздух в планината. Към 7 декември е оказана 

КАМПАНИЯ

EVN България подкрепя планинските спасители

София
4 ноември 2020 г.

Българският Червен кръст (БЧК) и EVN България 
обединиха сили и стартираха съвместна инициатива за 
подпомагане на дейността на Планинската спасителна служба 
(ПСС). До края на годината всеки може да подкрепи каузата 
и да дари 25 лв. или повече чрез специално създадена секция 
на сайта https://evn-darisvetlina.com. А от своя страна EVN се 
ангажира да удвои дарената сума.

„Подкрепата ни към планинските спасители не 
е случайна. Електротехниците ни често се сблъскват с 
обстоятелства, налагащи да се борят с природните стихии 
и последствията от тях, за да осигурят топлина и уют в 
домовете ни. Затова чувстваме спасителите особено 
близки. В EVN вярваме, че доброто е заразно, и се стремим да 
създаваме положителна промяна с нашите общественополезни 

инициативи. Искаме да накараме всекиго да се замисли за делото на спасителите и да бъде съпричастен към 
техните всекидневни усилия”, сподели Калина Трифонова, зам.-председател на Съвета на директорите на EVN 
България.

помощ на 2 629 души, от които 2 509 на ски писта и са проведени 107 спасителни акции със 120 пострадали 
във високите части на планината. 

За ПСС при БЧК 2020 година бе изпълнена с предизвикателства, но и с удовлетворението, че успяваме 
да помагаме, като разчитаме и на вярата на хората в нас. 



2         Планинска спасителна служба при БЧК

БЮЛЕТИН

Работата на планинските спасители продължава

ИЗ ДНЕВНИКА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕНОНОЩЕН ПОСТ

Дупница
На 27 септември и на 3 октомври 2020 

г. в района на Седемте рилски езера, отрядът 
на ПСС в Дупница оказа помощ на двама мъже, 
съответно на 34 и 35 години, и двамата с 
травми на глезена след падане. И при двата 
случая е използвано служебно АТВ на „Рила 
спорт”, с помощта на което спасителите бързо 
са достигнали до мястото на инцидента.

Сливен
На 3 октомври 2020 г. две момчета на 

13 и 15 години се качват до горна лифтова 
станция на седалковата въжена линия в м. 
„Карандила”, Стара планина. Поемат в посока 
телевизионната кула и се спускат по скалисто 
дере в посока Сливен. Тъй като в дерето няма 
маркирани пътеки, те се изгубват. Обаждат се 
на тел. 112, откъдето сигналът е пренасочен 
към Централния денонощен пост (ЦДП) на 
ПСС. Въпреки противоположната информация, 

която подават изгубените, около 13:30 ч. 
те са открити, изведени са до района на х. 
„Карандила”, транспортирани са до долна 
лифтова станция и са предадени на органите 
на МВР и на родителите им. 

София
В късния следобед на 4 октомври 2020 

г. румънски гражданин на 33 години се изгубва 
в района на Боянски водопад, Витоша. Поради 
настъпването на нощта той не може да се 
ориентира и се свързва с тел. 112, откъдето 
сигналът е прехвърлен към ЦДП. На помощ се 
отзовават дежурните спасители от софийския 
отряд, които му осигуряват топли дрехи и 
осветление и го придружават по стръмната 
пътека.

Карлово
На 3 октомври 2020 г. мъж на 28 години, 

част от организирана група туристи с планински 

Благодарение на своите доброволци и щатни служители ПСС е винаги 
в готовност да помогне на изпадналите в беда в планината. Средно годишно 
оказва помощ на над 2 600 души и провежда над 120 специализирани акции. 
Службата разполага с 540 действащи доброволни планински спасители, 
разпределени в 32 отряда във всички по-големи планински селища на страната.

„Инцидентите, които се случват в планините, обикновено са резултат 
на подценяването на условията и надценяване на собствените ни възможности. 
Всеки случай ангажира сериозна част от времето на планинските спасители 
и ги подлага на риск. Освен събирането на жизненоважни за нас средства,  с 
тази кампания призоваваме всички да бъдат по-внимателни, по-отговорни и 
по-подготвени в планината, защото винаги има някой, който ни чака да се 
приберем”, добави Емил Нешев, директор на ПСС.

Разходките, походите, излетите, ските, сноубордът в планината са само 
малка част от активностите, на които хиляди хора разчитат за спокойствие и 
презареждане с нови сили след стресовото ежедневие и създалата се пандемична ситуация. EVN иска да напомни 
на любителите на природата да са подготвени, така че преживяването им винаги да е положително. По този 
начин можем да докажем, че щадим времето, труда и близките на доброволците от ПСС.

Като знак за съпричастност, първите 500 души, които се включиха в инициативата и направиха 
дарение, получиха специална лампа – символ на отдадеността на спасителите. Тя е част от лимитирана 
серия и не може да бъде получена по друг начин или от друго място. Всяка една от тях беше предоставена 
безвъзмездно на дарителите чрез мрежата на DHL Express България, също официален партньор на кампанията.
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водач, усеща силни болки в коленете. С помощта 
на групата успява да достигне до заслон „Ботев”. 
На следващия ден групата трябва да продължи 
по маршрут х. “Рай” - х. “Левски” - гр. Карлово, 
но пострадалият преценява, че няма да успее 
да се включи. Стопанинът на заслона Валентин 
Симеонов се свързва с ПСС и го извозва с джип до 
вр. Ботев, където е пресрещнат от планинските 
спасители и е транспортиран до града.

Враца
В 19.20 ч. на 15 октомври 2020 г., през 

тел. 112, в ЦДП на Планинската спасителна 
служба постъпва сигнал за бедстващи катерачи 
в района на Вратцата, Стара планина. Двама 
израелски алпинисти спускат рапел по тур 
„Безинги”, когато едно от въжетата им се 
вклинява и те остават блокирани на малка 
скална тераса без възможност да мръднат.

Веднага e сформирана група от 4 
доброволни планински спасители от отряд 
Враца, които за около 40 минути пристигат на 
мястото с пълна екипировка. Вземат решение 
да се изкачат и да достигнат отгоре до 
проблемния участък.

Вече по тъмно, спасителите се изкачват 
по дълъг около 150 м стоманен парапет, 
придвижват се по ръба и един от тях се спуска 
на 30 м по-надолу, където успява да достигне до 
въжето и да го освободи. Вече с освободено въже, 
алпинистите, които нямат други наранявания, 
се спускат сами в подножието на скалния масив. 
Акцията приключва в 23.20 ч.

***
На 19 октомври 2020 г. в 16.30 ч. мъж и жена 

на 45 години излизат на разходка по екопътеката 
„Боров камък” над село Згориград, Стара 
планина. В горния край на водопада те се губят 
и не успяват да открият пътеката в падналия 
сумрак. В 20.30 ч. се свързват с ПСС и към тях 
се отправят двама спасители от отряд Враца, 
които успяват да ги изведат до автомобила им.

Благоевград
На 19 октомври 2020 г. колоездач на 

31 г. тръгва от “Кирилова поляна” към х. 
“Рибни езера”, където в момента хижарите 
отсъстват. След кратка почивка в хижата, той 
се отправя обратно, но вместо да се отклони 

към кантон “Тиха Рила”, продължава към “Водния 
Чал”. Разбира, че се е объркал и няма да може да 
се прибере по светло, решава да се спусне по 
дере, към основния път, но попада в непроходим 
участък. След няколко часово бедстване, мокър, 
измръзнал и уморен се връща в хижата. Няма 
добро осветително тяло, добра навигация 
и сухи топли дрехи. Няма как да извести, че е 
в затруднено положение, поради липсата на 
мобилен сигнал в района.

В 01:10 ч. на 20 октомври, приятелката 
му, разтревожена, иска съдействие по телефона 
за издирването му. Двама планински спасители 
от отряд Благоевград се отправят към хижата, 
където намират колоездача и му дават топли 
дрехи и осветление, като междувременно 
уведомяват близките му, че е добре.

Карлово
На 20 октомври 2020 г. израелски гражданин 

на 23 г. навяхва левия си глезен след подхлъзване 
по ронлив участък на пътеката. Той достига до 
заслон Ботев, Стара планина, където стопанинът 
на заслона му поставя пристягаща превръзка, 
транспортира го до вр. Ботев със собствения 
си автомобил и го предава на предварително 
уведомените от него планински спасители.

София
На 24 октомври 2020 г. в района на х. 

“Червената шапчица”, Витоша, 64-годишна 
туристка пада и чупи подбедрица. Заради 
изчерпателната информация от дежурния 
в ЦДП, Тервел Тотев, групата от четирима 
планински спасители от отряд София бързо 
достига до пострадалата, обездвижва счупения 
крайник и я предава на близките и. 

Троян
На 25 октомври 2020 г. на х. “Козя стена”, 

Стара планина, жена на 42 години пада и 
получава травма на главата. Транспортирана е 
от 4 планински спасители от отряд Троян.

Сливен 
На 1 ноември 2020 г. при неорганизирано 

масово спускане с колела по планински пътеки 
в местността „Карандила” мъж на 39 години 
прави скок от малка скала, губи баланс и пада 
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по лице на земята. Контактен е, но заявява, 
че не може да движи крайниците си и изпитва 
силни болки в гърба. Подаден е сигнал на тел. 
112. Екип от 4 спасители от отряда на ПСС в 
Сливен, които са в района на м. “Карандила”, 
се отправят към мястото на нещастието 
и в рамките на около 30 мин. достигат до 
пострадалия. Други два екипа от 3 спасители, 
лекар и парамедик потеглят със специализирани 
автомобили и носилка. Около 13.30 всички са 
при пострадалия и оказват първа помощ, като 
му поставят шийна яка, имобилизрат го и го 
транспортират до екип на Центъра за спешна 
медицинска помощ. В последствие е установeна 
контузия на шийни прешлени. 

Враца
На 7 ноември 2020 г. при падане в района 

на водопад Боров камък, Стара планина, жена на 
28 години наранява главата си. Двама спасители 
от отряд Враца се отзовават на сигнала, 
имобилизират я и я транспортират.

Троян
На 11 ноември 2020 г. в района на резерват 

Пеещи скали, Стара планина, мъж на 40 г. се 
подхлъзва по стръмна пътека и чупи глезена 
си. Към мястото на инцидента се отправят 
трима планински спасители от отряд Троян, 
обездвижват пострадалия и го транспортират 
при очакващите го приятели.

София
Жена на 28 години от Виетнам стъпва на 

криво на стръмна пътека в района на Боянски 
водопад, Витоша. Инцидентът става в ранния 
следобед на 12 ноември 2020 г. Шестима 
планински спасители от отряд София успяват 

да се организират и бързо да стигнат до 
пострадалата, която е с нараняване на глезена, 
и да я транспортират до града.

Сопот
На 20 ноември 2020 г. в 18:00 ч. е получен 

сигнал от МВР – Сопот, че от два дена издирват 
изчезнал пастир и искат съдействие от отряда 
на ПСС. На следващия ден девет спасители и 
десет служители на МВР обхождат склоновете 
и деретата в местностите „Говедарната” 
и „Сакарица” до началото на м. “Ираптията”. 
Издирването продължава и на 22 ноември 
2020 г., когато служители на МВР претърсват 
изоставени вили и лозови масиви, но без 
резултат.

София
На 26 ноември 2020 г. жена на 61 г. се 

подхлъзва на заледена пътека в района на вр. 
Капакливец, Витоша. След подаден сигнал в 
Централния денонощен пост на ПСС на помощ 
се отзовават двама планински спасители от 
отряд София, които констатират счупване 
на глезен, имобилизират пострадалата и я 
транспортират с носилка.

Калофер
На 30 ноември 2020 г. 36-годишен испански 

гражданин достига до вр. Ботев. Неподходящо 
екипиран за сезона, той преценява, че няма да 
може да се прибере сам при влошаващите се 
метеорологични и теренни условия и моли 
за помощ. Отзовалите се двама планински 
спасители го изолират от студа, успокояват и 
транспортират до Калофер.

Карлово
Късно вечерта на 9 декември дежурният 

в ЦДП подава информация към отряд Карлово, 
че мъж на 81 години не се е прибрал от 
обичайната си разходка в планината в посока 
х. “Хубавец” и м. “Кръста”. Роднините му са 
го издирвали без успех и са посъветвани от 
спасителите да се приберат. Изгубеният 
няма телефон в себе си, няма раница, облечен 
е в тъмни и не особено топли дрехи, поради 
сравнително мекото време през деня. Двама 
спасители с куче си поделят районите за 
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претърсване и проверяват всички хижи и 
заслони, но не откриват нищо и решават да 
продължат сутринта. 

На следващия ден подновяват 
издирването, включват и нови райони, 
като междувременно съветват близките да 
уведомят и полицията. Поради засилването на 
дъжда акцията е прекратена в 14.00 ч., а около 
15:00 ч. издирваният е намерен от полицията, 
след телефонното обаждане на граждани, че 
странен човек се движи по пътя за Пирдоп, в 
района на с. Антон. 

Стара Загора
На 16 декември 2020 г. през тел. 112 в ЦДП е 

получен сигнал, че мъж на 74 г. се е загубил в района 
на с. Средногорово, Средна гора. Двама спасители 
от отряд Стара Загора се отзовават и след дълъг 
обход и неколкократно пресичане на билото на 
планината човекът е намерен в ниската част 
в близост до язовир, отпаднал и премръзнал. 
Инцидентът е станал поради сравнително късния 
час на тръгване на пострадалия при недобри 
метеорологични условия и без необходимата 
екипировка за подобен преход.

В района на Резньовете се проведе тренировъчно 
занятие по транспортиране на пострадал в 
труден терен.

УЧЕНИЯ
София
19 септември 2020 г. 

На седалков лифт “Лале 1” се проведе учебно- 
тренировъчно занятие за евакуация на пътници 
от лифтови съоръжения.

София
4 октомври 2020 г. 

Отрядът на ПСС проведе 
обучение за използване на 
котки за дърво.
След зачестилите в 
района случаи с по-
страдали парапланери-
сти, членовете на 
отряда вече ще могат 
да помагат бързо и 
адекватно.

Пирдоп
4 октомври 2020 г. 
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Издава: дирекция “Планинска спасителна служба”; тел: 02 49 23 048; 
e-mail: pss@redcross.bg; m.maslinkova@redcross.bg; www.pss-bg.bg

Ловеч
16 – 18 октомври 2020 г. 

На х. “Дерменка” ПСС - Ловеч проведе учебно занимание, в което участваха 11 планински 
спасители от отряда. Тренировъчната акция включваше търсене от въздуха с дрон, оглед 
на терена, извличане и спускане на пострадал със спасително съоръжение в труден терен, GPS 
локализиране. Лекарят на отряда изнесе лекция и проведе практически занимания. Спасителите 
отделиха време и на профилактика на зимната маркировка и изпробване на радио-чуваемостта в 
района. 

ПРОФИЛАКТИЧНА ДЕЙНОСТ

По проект на Български планинарски 
съюз и ТД “Насам-Натам” бе завършена 
рехабилитацията на зимната маркировка от 
Беклемето до х. “Дерменка”. Подновени са 
маркировъчни колове и табели. 

Началото на този проект бе дадено над 
х. “Амбарица” по идея на ПСС – Троян, които 
записаха координатите на жалоните, измериха 
разстоянието между тях, отбелязаха счупените 
или липсващи жалони, които да се подменят. 

Със събрани средства от дарения бяха 
изработени 76 азимутни табели, като на всеки 
жалон има вече уникален номер, посоката към 
съседните му два е дадена както в метри, така 
и по азимут, на всяка табела пише, че това е 
маршрут към х. “Амбарица” и че жалон номер 
75 е пред нея. Поставени са логата на ПСС и на 
спешен телефон 112. 

Троян
30 ноември 2020 г.


