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Единадесета Европейска среща по пещерно спасяване 
От 5 до 8 октомври в Национален център за обучение на Червения кръст, Долни Лозен, София се 
проведе 11-тата Европейска среща по пещерно спасяване. Събитието бе организирано от 
Европейската асоциация по пещерно спасяване, с домакин Пещерно спасяване – България. 

В проявата взеха участие представители на пещерно-спасителски организации от Австрия, 
България, Великобритания, Италия, Полша, Португалия, Русия, Словения, Сърбия, Турция, 
Унгария, Хърватска, Швейцария. Общ брой участници – 41 от чужбина и 21 от България.  

 

Европейската среща по пещерно спасяване бе открита с официална церемония от Антония 
Влайкова, председател на Европейската комисия 
по пещерно спасяване към Европейската 
федерация по спелеология. Владимир Георгиев 
запозна присъстващите с резултатите от 
международната тренировка, провела се дни 
преди срещата, в пещерите Балабанова дупка и 
Граничарската. От името на Българска федерация 
по спелеология и Пещерно спасяване, доц. д-р 
Явор Шопов, председател на Българска федерация 
по спелеология, връчи почетни грамоти на 
ръководителя и на водолазите, участвали в една от 
най-тежките спасителски операции в страната 
през 2016 г., провела се в пещера „Големия извор“, 
с. Кипилово. Поздравителен адрес към Пещерно 
спасяване – България бе поднесен от Костадин 
Чифлигаров, представител на Главна дирекция 
пожарна безопасност и защита на населението. 
Приветствия към участниците изказаха инж. Иван 

Видоловски, председател на Националната асоциация на доброволците в Репубика България, 
Емил Нешев – директор на Планинска спасителна служба към БЧК. Динко Новосел – Хърватска, 
председател на Европейската асоциация по пещерно спасяване разказа за идеите и целите на 
Европейската асоциация по пещерно спасяване.   

Участници в 11-тата Европейска 
среща по пещерно спасяване 

Фото: Елизавета Ровка  

Костадин Чифлигаров, представител на 
Главна дирекция пожарна безопасност и 
защита на населението, връчва 
поздравителен адрес на Пещерно спасяване. 

 
 Фото: Елизавета Ровка 

http://caverescue.bg/obobshtena-informatsia-za-intsidenta-v-golemia-izvor-s-kipilovo/
http://caverescue.bg/obobshtena-informatsia-za-intsidenta-v-golemia-izvor-s-kipilovo/
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Дискусия на тема „Подобряване на сътрудничеството на 
оперативно ниво между пещерно-спасителските организации и 

властите“ 
Програмата продължи с дискусия на тема „Подобряване на сътрудничеството на оперативно ниво 
между пещерно-спасителските организации и властите“.  

В сесията участваха Управителния съвет на Европейската асоциация по пещерно спасяване, 
председателят на комисията по пещерно спасяване към Европейската федерация по спелеология, 
представители на комисията по пещерно спасяване към Международния спелеоложки съюз, 
ръководители и представители на пещерно-спасителски организации от Европа, представители 
на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, Националната асоциация на 
доброволците в Репубика България, Планинска спасителна служба към БЧК.  

 

 

Бяха презентирани дейностите на пещерно-спасителски организации от Европа и начините им за 
работа с властите на местно ниво. 

Дискусия на тема „Подобряване на сътрудничеството на оперативно ниво между пещерно-
спасителските организации и властите“.  

Фото: Елизавета Ровка  

Фотографии: Станимира Делева 
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Подобен диспут се провежда за пръв път в България. Надяваме се да бъде отправна точка за 
последващи дебати, при които статуса на пещерен спасител - доброволец, да бъде 
регламентиран. 

  

 
 

Презентации, лекции и практически упражнения 

Срещата продължи с презентации, лекции, обсъждания и практически упражнения, свързани с 
различните аспекти на пещерното спасяване. 

Спасяване на пострадал от въже  
Едно от атрактивните и полезни занятия бе демонстрацията по спасяване на пострадал от въже с 
импровизирани методи, което се явява животоспасяваща техника, необходима да се владее от 

Участниците в дискусия на тема „Подобряване на сътрудничеството на оперативно ниво между 
пещерно-спасителските организации и властите“.  

Фото: Елизавета Ровка  
 

Фото: Елизавета Ровка Фото : Томаш Павловски 

Фото: Томаш Павловски Фото: Елизавета Ровка 
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всички пещерняци. Участници от България, Хърватска, Полша и Унгария показаха няколко метода 
за спасяване с минимална екипировка.  

Тестването на екипировка и техники, използвани в пещерното спасяване  
Друг основен аспект от срещата беше тестването на екипировка и техники, използвани в 
пещерното спасяване. Проведоха се експерименти, при които с помощта на измервателен уред – 
динамометър, бяха измерени натоварванията във въжетата и опорите при извличане на носилка 
с пострадал, така че да е гарантирана сигурността на пострадалия и спасителите. Също така беше 
тествана здравината на скъсване на различни видове опори и въжета, използвани при изграждане 
на системи за проникване и спасяване в пещери. 

Фото: Елизавета Ровка 

Фото: Елизавета Ровка 
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Презентации 
Други сесии, включени в програмата на 11-тата Европейска среща по пещерно спасяване бяха: 

• От пещерняци за пещерняци: 50 гoдини Комисия по пещерно спасяване към UIS, 
Споразумението „Агтелек“, подписано в Агтелек, Унгария през 2007 г. – 
Приложение 1, презентация на Гюла Хедеуш (Унгарско пещерно спасяване, 
помощник секретар в UIS и член на Комисията по пещерно спасяване към UIS);  

• Европейски проекти и финансиране – презентация на Дора Тамаши (Унгарско 
пещерно спасяване); 

• Организиране на големи пещерно-спасителски акции – презентация на Алберто 
Убертини (Национален алпийски и пещерно спасителски корпус – Италия, 
заместник председател на ECRA); 

• Дискусия относно бази данни, уеб сайт и комуникация, водена от Антония 
Влайкова (Пещерно спасяване – България, Председател на комисията по пещерно 
спасяване към FSE); 

• Издирване на хора в лабиринт, алгоритми и тактики – презентация на Ирис Колер 
(Австрийско пещерно спасяване) 

Дора Тамаши, Унгария 
Фото: Станимира Делева 

Джузепе Конти, Италия  
Фото: Емре Гюзел 

Гюла Хедеуш, Унгария  
Фото: Цветан Остромски 

Пийт Олрайт, Великобритания  
Фото: Емре Гюзел 

Курт Денстед, Австрия  
Фото: Емре Гюзел 

Антония Влайкова, България  
Фото: Емре Гюзел 
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Общо събрание 
На 6 октомври бе проведено общо събрание на ECRA. По време на събранието бяха предложени 
за създаване нови комисии: техническа и пещерно-водолазна. Медицинска комисия официално 
има анонсирана от 2016 г., от срещата в Сплит, с председател Лана Донлагич (Хърватска). Бяха 
гласувани председателите на новосъздадените комисии: Джузепе Конти (Италия), председател на 
техническата комисия и Робърт Анжич (Словения), председател на комисията по пещерно 
гмуркане.  Бюрото на ECRA информира за 4 нови молби за членство в асоциацията:  Speleo-Secours 
Switzerland, GRJ (Cave Rescue Group) – Poland, Cave Rescue Commission – Turkey, Federação 
Portuguesa de Espeleologia.  

Общото събрание гласува за приемане на новите членове.  
 

 
Към момента броят организации, членове на ECRA e 19 
 

 British Cave Rescue Council (BCRC) 
 Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico – CNSAS 
 Corpul Român Salvaspeo – CORSA 
 Gorska Služba Spašavanja Crne Gore 
 Höhlenrettungsverbund Deutschland 

(HRVD) 
 Gorska Služba Spasavanja Srbije – GSS RS  
 Hoehlenrettung Baden-Württemberg e.V. 
 Verein für Höhlenkunde in München 
 Hrvatska Gorska Služba Spašavanja – 

HGSS 
 Jamarska Reševalna Služba Slovenije – JRS 

  Magyar Barlangi Mentőszolgálat 
 Österreichische Höhlenrettung (ÖHR) / 

Austrian Cave Rescue Association 
 Österreichischer Höhlenrettungsdienst 
 Пещерно спасяване  
 Savez Gorskih Službi Spašavanja u BiH – 

GSSUBIH 
 Speleo-Secours Switzerland 
 GRJ (Cave Rescue Group) – Poland 
 Cave Rescue Commission – Turkey 
 Federação Portuguesa de Espeleologia 

 

Вечерите се прожектираха снимки и филми. За пръв път пред публика бе показан италианският 
филм за изключително тежката пещерно-спасителска акция в пещера Riesending, през 2014 г., в 
която участваха над 200 спасители от Австрия, Германия, Швейцария, Италия и Хърватска. Също 
така бе показан филм, създаден по повод 50-годишнината на UIS (1965-2015).  
 

Фото: Динко Новосел 
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Разбира се, неразделна част от програмата 
беше и задължителното вечерно парти, 

съпроводено с музика и танци. Последната вечер благодарение на подготвения от Динко 
музикален сет, партито продължи до ранни утринни часове.  

 
Пещерно-водолазна тренировка 

В събота, на 7 октомври, се проведе пещерно-водолазна тренировка в пещера Душника с 
участието на пещерни спасители и специално обучени пещерни водолази от България, Словения, 
Сърбия и Унгария. Целта на тренировката беше да се извади пострадал, който се намира зад 
сифон. Сифоните са пещерни галерии, изцяло запълнени с вода. Водолазите трябваше да се 

Пещерно-водолазна тренировка в пещера „Душника“  
Фото: Красимир Колевски 
 

Игра на „Не се сърди човече“ в пещерняшки вариант. 
Фото: Аида Баришич  
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гмурнат и да прекарат носилката от другата страна на сифона, да окажат долекарска помощ, да 
оборудват пострадалия с маска и апарат за подаване на въздух, и пак с помощта на носилката да 
го извадят извън пещерата.  

 

Пещерно-водолазната тренировка в пещера „Душника“ бе отразена по националния канал BTV.  

 

 
 
 

  Cave rescue in Balabanova dupka  
Photo: Sigurður Ólafur Sigurðsson 
 

Пещерно-водолазна 
тренировка в пещера 
„Душника  
Фото: Ладислав Цветков 
 

Пещерно-водолазна 
тренировка в пещера 
„Душника  
Фото: Ладислав Цветков 

http://btvnovinite.bg/gallery/bulgaria/trudnijat-pat-kam-svetlinata-snimki-i-video.html
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Програма преди официалната среща 
 

В дните преди 11-тата Европейска среща по пещерно спасяване бяха организирани посещения на 
пещера Духла, най-дългата пещера в България с лабиринтни галерии от 18 км и изключително 
красиви образувания.  

Беше планирано изкачване на връх Мусала (2925 м), най-висок на 
Балканския полуостров, което бе заменено с преход в по-ниските части на планината, поради 
неблагоприятно време, и посещения на исторически забележителности в София.  

 

  

Пещера „Духла“   
Снимка: Антон Парталев 

Разходка до хижа „Чакър войвода“   
Фото: Красимир Колевски 

Забележителностите на София.  
Фото: Робърт Анжич 
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Допълнителна информация  

Европейска асоциация по пещерно спасяване 
 

Европейската асоциация по пещерно спасяване  (European Cave Rescue 
Association – ECRA, www.caverescue.eu) възниква през 2007 г. Целта ѝ е да работи 
за подобряване на взаимодействието измежду спасителни организации от 
европейските страни, комуникацията между тях и държавните институции, както 
и по-добро разпознаване на пещерното спасяване от институциите.  
 

 

Пещерно спасяване – България  
 

„Пещерно спасяване“ България е доброволна, 
независима и неполитическа организация, 
осъществяваща дейности по издирване, оказване на 
първа помощ и спасяване в пещери и пропасти на хора 
попаднали в екстремални ситуации, оказване на помощ 
при природни бедствия и аварии, чрез добре подготвени 
екипи на пещерни спасители, както и обучаване на хора 
от различни възрастови групи за действия по 
предпазване, оцеляване в екстремални ситуации и 
оказване на първа помощ. Дейността на Пещерно 
спасяване се осъществява изцяло на доброволни начала 
от спасители – пещерняци, преминали специализирани 
курсове в България и чужбина.  

За над 45 годишния си период на съществуване 
българското Пещерно спасяване е провело учебни и 
действителни спасителни акции в десетки пещери и 
пропасти на територията на цялата страна. В 
организацията членуват 90 пещерни спасители, 
включително лекари, обучени да влизат в пещери и 
пропасти, за да оказват първа медицинска помощ. 

Пещерно спасяване е член на Европейската асоциация по 
пещерно спасяване (European Cave Rescue Association), Българска федерация по спелеология и 
Националната асоциацията на доброволците в Република България.   
  

http://www.caverescue.eu/
http://www.caverescue.eu/
http://www.caverescue.eu/
http://www.caverescue.eu/
http://www.caverescue.eu/
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Приложение 1 

Споразумението „Агтелек“ 
 
 
French is the reference language for this document 
Le français est la langue de référence pour ce document 
El frances es el idioma de referencia para este docuymento 
 
The representives of the 26 countries present at the 11th UIS Conference of Cave Rescue support certain 
basic recommendations concerning cave rescue operations. 
 
Les representants des 26 pays rassembles lors de la 11 Conference de la Commission Speleo Secours de 
l'UIS affirment quelques principes fondamentaux pour leurs actions de secours: 
 
Los representantes de 26 paises venidos a la 11 Conferencia de la Comision de Espeleorescate de l'UIS 
estamos de acuerdo sobre algunos principios basicos de los actos de rescate: 
 
 

1. Only experienced cavers should create cave rescue teams. The specific cave environment 
requires that all underground rescuers are experienced cavers. 
 
Seuls les speleologues experimentes se forment et s'entrainent pour composer les equipes de 
secours. La particularite des grottes et gouffres oblige tous sauveteurs a etre en premier lieu: 
speleologues. 
 
Solamente los espeleologos con experiencia deben formar equipos de rescate. El ambiente 
especifico de las cuevas  requiere que todos los rescatadores bajo tierra sean espeleologos 
experimentados. 

 
 

2. Cave Rescue teams perform a public service. The state has the responsibility for the safety of all. 
Both cavers and non-cavers will be rescued.  
 
Le Secours Speleo est d'utilite publique. La securite des citoyens est la premiere mission des 
Etats. Les secours souterrains concernent des speleos et des non-speleos. 
 
El espeleorescate esta de utilidad publica porque constatamos que todas las victimas no son 
espeleologos. La seguridad de los cuidadanos es la primera mision de los Estados. 

 
 

3. The governments have the primary responsibility to provide the means for rescue operations. 
Cave rescue organisations can offer the appropriate skills. Agreement, either formal or informal, 
between government and organisations, and the possible consequential financial support 
should promote the equal provision of a cave rescue service. 
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Les Etats organisent les moyens de secours. Avec les organisations de secours des speleologues, 
les Etats disposent des competences appropriees. Un agrement et une aide financiere sont des 
moyens de reconnaissance indispensables. 
 
Los Estados organisan los medios de rescate. Con las organisaciones de rescate de los 
espeleologos, los Estados disponen de las competencias apropriadas. Un acuerdo u una ayuda 
economica son un reconocimiento indispendsable. 

 
 

4. In case of an incident or accident, assistance in general is free. Cave rescue costs could also be 
borne by the state. 
 
Pour conserver l'egalite des citoyens face au secours, le secours est gratuit. Les frais des 
operations de secours speleo doivent etre egalement pris en charge par les Etats 
 
Para observar la egalidad de los cuidadanos para el rescate, el rescate esta gratuito. Debe seguir 
estando gratuito en caso de los accidentes en cuevas. . 

 
 

5. Cave rescuers as citizens have a duty to pay their taxes. As a member of rescue teams they must 
attend specialised training and often have to supply their own equipment for rescue. We feel 
that having paid twice we should not pay a third time for rescue or for insurance cover. 
 
Les speleologues sauveteurs, comme tous les citoyens, participent a l'organisation et aux 
financement des secours par l'impot; ils participent egalement par leurs entrainements et 
l'achat de leur materiel. Ils paient deja 2 fois et ne veulent pas payer une troisieme fois, meme 
par le biais des assurances. 
 
Los rescatistas, como todos los ciudadanos, participan en la organisacion y en los gastos del 
rescate con los impuestos; participan igualmente con su entrenamiento y la compra de su 
material. Como ya pagaron 2 veces, no quieren pagar una tercera vez, aun que sea por medio 
de un seguro. 
 
 

6. Because cave rescue is carried out by volunteers the costs are relatively low. In all countries cave 
accidents are relatively few, so providing paid professional cave rescuers is far too expensive. 
 
Les frais de secours speleo sont peu onereux grace au volontariat des speleologues. Dans chaque 
pays les secours speleos sont rares et la formation de professionnels ne serait pas rentable. 
 
Los gastos del espeleorescate no estan muy altos gracias a la actividad voluntaria de los 
espeleologos. En cada pais los actos de rescate no estan muy frecuentes y la formacion de los 
profesionales no seria economicamente justificada. 

 
 

7. Cavers have developed techniques that have been shared with other rescue services. The 
training of these cave rescue techniques has been carried out by cavers. 
 
Les speleologues assurent souvent la formation des professionnels et leurs techniques sont 
reprises dans de nombreuses situations. 
 
Los espeleologos se encargan muy seguido de la formacion de los profesionales y sus tecnicas 
se utilisan en varias situaciones. 
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8. The cave rescue techniques have been developed and proven safe through scientific testing and 

practical experience carried out by cavers. Legislation applicable to the industrial environment 
is not necessarily compatible with the practice of cave rescue operations. 
 
Les techniques de secours et de cordes ont fait l'objet d'etudes importantes par les speleologues 
et ont demontre leur efficacite. Les differentes normes sur le materiel imposees dans le cadre 
professionnel ne sont pas toujours compatibles avec la pratique speleo et ne doivent pas nous 
etre imposees. 
 
Las tecnicas de rescate y de cuerdas han sido objeto de estudios importantes por los 
espeleologos y han mostrado su eficacidad. Las diversas normas que estan obligatorias para el 
equipo usado profesionalmente no siempre estan compatibles con la practica espeleo y no 
deben estar imposadas a los espeleologos. 

 
 
9. We greatly appreciate any support provided by governments for caving purposes including 

scientific research, exploration, tourism, education and rescue. 
 
Nous remercions les Etats de prendre en consideration les activites des speleologues sous toutes 
leurs formes: recherches, decouvertes, tourisme, education, secours. 
 
Agradecemos a los Estados de apoyar las actividades espeleologicas en todas sus formas: 
estudios scientificos, descubrimientos, turismo, educacion, rescate. 

 
 
Aggtelek, 18th May 2007 
 
Aggtelek, le 18 Mai 2007 
 
Aggtelek, 18 de mayo 2007 
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