
Ако хората, които ходят на планина бяха 100: 
 

На всеки 100 човека, които ходят на планина, 30 ще 
попаднат в трудна ситуация 

 
На всеки 30, които попаднат в трудна ситуация, 20 ще се 

оправят без наместа на ПСС 
10 човека ще потърсят съдействие от ПСС 

На всеки 10 човека, потърсили помощ, 1 ще умре 
 

 

90 % от инцидентите настъпват поради 
липсата на опит и умения  

 
 

Основната причина за инциденти в 
планината са фактори, които можем да 

контролираме.  
 



Какво може да се случи за 90 
минути... 



Когато всичко се обърка…. 
 
 

спасяването на удавника често е в ръцете на 
самия удавник….или хората около него 

 
Планинските спасители не са свидетели, 

очевидци и не са близо до мястото на инцидента 
 

Времето за достигане до пострадал е средно 90 
минути 

 
После следва дълъг и труден транспорт до 

болнично заведение 
 

Световната практика: 
 

Превенция: как да не попадаме в 
животозастрашаващи ситуации 

 
Какво да правим, в случай на инцидент 

 
Как да помогнем на ПСС, за да стигнат бързо 

до нас 



Отделете пет минути.  
Това може да спаси 

живота ви. 
 
 
 
 
 

It's your responsibility 
 

Проект за намаляване на 
инцидентите в планината 

 



Какви са целите на проекта: 
 
Инициативата “Отделете пет минути. Това може да спаси живота 
ви.“ предвижда образование на тема безопасно пребиваване в 
лятната и зимната планина, като се фокусира върху основните 

рискове в планината и начините за управлението им.  
 
 
Цели на проекта са създаване на култура за безопасно пребиваване 
в планината сред младите хора, повишаване на компетенстността 
им, запознаване на учениците с дейноста и задачите на ПСС.  
 

Защо е нужен този проект: 
 
Ходенето на планина става все по-популярно в България. 
Планинският туризъм привлича много млади хора през 
последните десетилетия, като в световен и национален 
мащаб са налице тенденции за постоянно увеличаване 
на интереса. Голяма част от младите хора и особено 
тези в училищна възраст нямат натрупан необходим 
личен опит и най-вече знания за вероятните рискове в 

планината. Това е сериозна предпоставка за 
увеличаване на инцидентите в планината. В световната 
практика превенцията на инцидентите се осъществява от 
държавни институции и частни организации, които 
изготвят анализи на конкретните рискове. В България 
безопасността на хората, които практикуват планински 
спортове в голяма степен зависи от решенията на 

самите хора.  



Как избегнем инцидент: 
 

Всяко място може да бъде опасно или безопасно при 
определени условия.  

 
Едно от най-важните умения в планината е умението 

да взимаш решения  
 

Трябва да умеем да разпознаваме опасните моменти 
в планината, да избираме добре терена и хората, с 

които ходим на планина 
 

Да умеем да усещаме кога нещата започват да се 
объркват и кога е време да се откажем, да се върнем 

 

 

 

 



Как да реагираме в 

случай на инцидент  

 

 
Мисли първо за себе си и за хората, които са 

около теб и които не са пострадали 
 
 

Отдалечи се бързо от опасния район 
 
 

Потърси помощ, помогни на постадалия 
 

 

 

 

 



Как да подпомогнем ПСС 
 

 

 
Обясни: къде, какво, кога и колко хора 

 
Дай координати 

 
Остани на място 

 
Погрижи се за себе си и за пострадалия 

 



Какви са дейностите по проекта: 

 
Създаване на кратки образователни клипчета, които са фокусирани 

върху основните рискове в планината и как да избегнем инцидент 

 

Кратки клипове, които целят да образоват учениците как да реагират в 

случай на инцидент и как да подпомогнат себе си и ПСС, за да могат 

да намалят пораженията и да улеснят достигането на планински 

спасители до тях. 

 

Серия от обучения в средните училища, които целят запознаване на 

учениците с дейността на ПСС и да повишат компетентността на 

учениците за безопасно пребиваване в зимната и в лятната планина 



Какви са следващите стъпки: 
 

 

 

+ осигуряване на бюджет 

 

+ подготовка на обучителни материали – презентации за училищата 

 

+ заснемане и монтиране ка клиповете 

 

+ избор на училища, където ще бъдат проведени лекции, договаряне и 

изготване на график с директорите  

 

+ издаване на печатни материали, с които да популяризираме проекта и 

да си гарантираме по-висока посещаемост на лекциите в училищата 

 

+ подготовка на образователни материали, които ще раздаваме в 

училищата по време на лекциите 

 

+ разпространение на филмчетата сред училищата 

 

 

 
 

 


