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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Навършват се 55 години от създаването на отряд на Планиската спасителна служба 

при БЧК в град Смолян.  Архивните материали, както и спомените на планински 
спасители-ветерани, скиори, алпинисти, планинари и други хора, приближени до зимните 
спортове и планината в нашия регион, сочат, че отрядът по планинско спасяване в Смолян 
е създаден от ентусиасти през 1962 година, което е отразено в официални документи и 
архиви на БЧК.  

Доброволният планински спасител е единствен по своя специфичен статут 
хуманитарен деятел и обществото му дължи голяма признателност. Той е подготвен да 
работи продължително време в тежки и сложни метеорологични и теренни условия, много 
често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на пострадали в 
планините както със знания и умения за медицинска помощ, така и с много технически и 
планинарски сръчности. 

През всичките тези  години, отрядът неотлъчно, професионално, с достойнство и 
хъс е охранявал поверения му район и е оказвал безрезервна помощ на нуждаещи се 
туристи, бедстващи и пострадали хора, при нещастни случаи в планината.  

Отрядът на ПСС-Смолян изпълнява дейността си чрез състав от щатни и 
доброволни планински спасители общо 21 души. От тях 4 са щатни и работят 
целогодишно, на непрекъснат график на база Студенец. Останалите 15 члена плюс 2 
стажант-планиски спасители са доброволни, работят без заплащане, предимно през 
зимния сезон, давайки дежурства в празнични дни и участват при различни акции и 
прояви на отряда. През 2016 г. година един от доброволните планински спасители 
успешно завършва курс за инструктори и придобива звание инструктор по планинско 
спасяване. В отряда има 9 старши планински спасители, 1 инструктор по планинско 
спасяване, 1 водач на спасително куче и 1 лекар-планински спасител.  

Всеки планински спасител от ПСС – Смолян е преминал обучение и е придобил 
квалификация най-напред на ниво стажант-спасител, а после и на планински спасител. 



Планинските спасители преминават двегодишен период на основно обучение и 
придобиват комплексни знания и умения за оказване на долекарска медицинска помощ, 
техника и тактика на планинското спасяване, ски и алпийска техника, топография и 
ориентиране, обща планинарска подготовка, съобщителна техника, транспортна техника, 
други специализирани знания. Периодически планинските спасители преминават през 
квалификационни курсове за работа в трудни планински терени, скално спасяване, 
лавинно дело, въздушно спасяване, обучение на спасителни кучета. Понастоящем в ПСС – 
отряд Смолян се обучава едно спасително куче. На всеки 3 години планинските спасители 
преминават през летни и зимни атестационни занятия и чрез полагане на изпит  заверяват 
правоспособността си, съгласно Наредбата за атестациите в ПСС.  

В състава на ПСС – отряд Смолян участва един лекар-доброволен планински 
спасител – д-р Стефан Кисимов, който е и ръководител на отряда. Неговата роля е 
изключително важна при оказване на специализирана лекарска помощ на пострадали 
високо в планината, на трудно достъпни места или по време на транспорта към 
болничното заведение. Той участва активно и в медицинската подготовка на спасителите. 

Смолянските планински спасители компетентно изпълняват своите задачи, 
свързани с  оказване на помощ на пострадалите в планините, развиване на профилактична 
и контролна дейност за предотвратяване на нещастията в планините, търсене на изгубени 
и транспортиране на пострадали в планините по искане на граждани и компетентни 
органи, организиране и поддържа експлоатацията на спасителните постове, съдействие 
при опазването на околната среда, съдействие и участие заедно с други специализирани 
служби при ликвидиране на последици от бедствия, аварии и катастрофи, съобразно 
компетенциите им.  

Доброволните спасители дават своя безвъзмезден труд в ПСС чрез участие в 
планови дежурства по график в почивните и празнични дни в спасителните постове в 
охранявания район или в канцеларията на отряда, седмично разположение в готовност за 
работа в ПСС, спасителни акции извън плановите дежурства, охрана на спортно-
туристически прояви по предварителна заявка, проверки и препоръки на хижи, 
туристически групи, обекти и др. 

В ПСС – отряд Смолян цари дух на задружност, другарство, дисциплина и 
отговорност при изпълнение на служебните задължения. Особено се набляга на 
вниманието към човека, природата и на помощта към пострадалите. Като предпоставка за 
извършване на успешна спасителна дейност самите планински спасители считат 
наличието на духовни и физически наклонности за спасителни дейности, планинарски и 
катерачески умения, владеене на ски-техниката у всеки член на смолянския спасителен 
отряд. 

Смолянските планински спасители допринасят много за разрастване на туризма в 
региона, както и за увеличаване броя на туристите и любителите на зимните спортове в 
планината. По-този начин те работят още повече за спокойствието и сигурността на 
хората в нашия град, оказвайки компетентна  помощ на нуждаещите се бедстващи и 
пострадали, при нещастни случаи в планината.  През изтеклите години, отрядът е 
извършвал нееднократно широка учебна, профилактична и превантивна дейност в района.  

Статистиката сочи, че от 2000 г. досега ПСС – отряд Смолян е обработил над 3 000 
случая на пострадали хора в планината, като само за първата половина на настоящата 
2017 година случаите са 264. Важно е да се отбележи, че близо половината от хората, на 
които е оказана помощ, са чужденци.    

Отбелязването на 55-годишнината от създаването на ПСС – отряд Смолян ще 
постигне по-широка гласност за дейността на смолянските планински спасители, а това 
много би спомогнало за набиране на нови членове, за привличане и вливане на млади сили 
в редиците на отряда и популяризиране на планиското спасяване в региона. 



Във връзка с гореизложеното и по повод 55-тата годишнина на  Планинска 
спасителна служба – отряд Смолян, както и за значимия му принос към обществото и на 
основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и Раздел ІІ от Правилника за отличията на 
Община Смолян, от името на Комисията по отличията предлагам Общинският съвет да 
приеме следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Удостоява Планинска спасителна служба – отряд Смолян със „Златен плакет на 
Община Смолян”. 

2. Награждава Планинска спасителна служба – отряд Смолян с парична награда в 
размер на 1 000 лв. (хиляда лева). 

3.  Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да връчи 
отличието и наградата на Планинска спасителна служба – отряд Смолян при 
подходящ повод. 

4. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да впише 
удостояването на Планинска спасителна служба – отряд Смолян със „Златен 
плакет на Община Смолян” в Почетната книга на Общината. 

 
 
 
 
 
Вносител: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 
 


