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ПРИОРИТЕТ НА 

ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА Е

ПРЕВЕНЦИЯТА СРЕД 

ОБЩЕСТВОТО И НАЙ-ВЕЧЕ СРЕД УЧАЩИТЕ!



• НЕПОЗНАВАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ПРИ КЪПАНЕ И 

ПЛУВАНЕ;

•НЕЗНАНИЕ КАК ДА СЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ОПАСНА СИТУАЦИЯ;

• НЕЗНАНИЕ КАК ДА СЕ ПОМОГНЕ НА ПОПАДНАЛ В 
ОПАСНА СИТУАЦИЯ ЧОВЕК;

•ЛОША САМОДИСЦИПЛИНА.
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ОПАСНОСТИ ПРИ КЪПАНЕ И ПЛУВАНЕ

➢ДЪННИ ЯМИ 

.

Пропадането става внезапно, 

предизвиква уплаха, преминаваща в 

паника и давенето започва. 

По охраняваните плажове дънните ями 

се обозначават с червени плаващи 

знаци / шамандури/ и указателни 

табели на брега. Тези места не бива да 

се ползват за къпане. Ако неумеещ да 

плува  човек попадне в дънна яма или 

праг може, запазвайки самообладание,  

да си помогне и сам, като с отскоци от 

дъното се придвижи към плиткото.

.

Срещат се в морето, реките и язовирите. Представляват рязко удълбочаване на 

дъното. Най-често се образуват вследствие на водни течения и вълнение на 

морето. Опасни са тогава, когато се намират на дълбочина, в която се къпят 

неумеещите да плуват и слабите плувци. Обикновено зад ямите има плитчини, 

които подвеждат къпещите се и в опита си да достигнат до тях попадат в 

дълбоката вода



➢ ПЛУВАНЕ И СКОКОВЕ В НЕПОЗНАТИ ВОДИ

Основна опасност представляват подводните скали;  намиращите се под водата 

различни остри предмети;  неизкоренени дървета при завиряването на някои 

язовири.

Сблъсъкът с тях при скок, може да причини сериозни травми, които да 

причинят загуба на съзнание и удавяне. 

Запомнете - добре е да избягватe такива места!

Особено опасни са язовирите и водоемите 

във вътрешността на страната, които по 

правило  са с непрозрачна вода, нивото им 

е непостоянно и често се използват за 

изхвърляне на различни ненужни 

предмети от бита.

Единственият начин да се предпазим от 

такива инциденти е избягване на къпане и 

особено скокове на места с непознато 

дъно.

Оказването на помощ при тези инциденти 

се усложнява, тъй като пострадалият е с 

тежки черепно-мозчни и гръбначни травм.



➢ ОБИЛНО ХРАНЕНЕ

След хранене стомахът се разширява. 

Храносмилателните органи се  снабдяват по-

обилно с кръв за сметка на мозъка. В съчетание с 

интензивните движения при плуване, охлаждането 

на тялото и налягането на водата върху стомаха 

може да предизвикат прилошаване, повръщане  и 

дори загуба на съзнание. Попадането на стомашно 

съдържимо в дихателните пътища води до 

задушаване и удавяне.
➢ ДЪВЧЕНЕТО НА ДЪВКА

Изключително опасен 

навик е дъвченето на 

дъвка при плуване. 

Попадането и при 

вдишване в дихателните 

пътища може да причини 

задушаване и смърт.

За да се избегнат 

подобни инциденти 

не трябва да се влиза 

във водата 1,5 – 2 ч. 

след нахранване.



Много водни инциденти се дължат на употребата на алкохол и 

различни наркотични средства.  И в двата случая хората губят реална 

представа за опасностите и надценяват собствените си сили и 

възможности.

Съдоразширяващото действие на алкохола спомага за бързото 

преохлаждане на организма. 

Плуването след употреба на алкохол или наркотични средства 

винаги води до трагични последици. Затова не се препоръчва 

влизането във водата по-рано от 8 часа след поемането на алкохол или 

други упойващи средства.
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➢ АЛКОХОЛ И НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА



➢ СТУДЕНА ВОДА

Рязката промяна на температурата на тялото  
при попадането на човек в студена вода 
може да предизвика шок с рефлекторно 
спиране на дишането. В някои случаи се 
стига до загуба на съзнание и настъпване на 
внезапна смърт.Това се получава при рязко 
потапяне със силно загрято и изпотено 
тяло, дори и във вода, която не е толкова 
студена.  Във водоеми без вертикална  
циркулация на водата / язовири, езера, 
външни басейни/ горният слой вследствие 
на слънчевото греене се затопля, но в 
дълбочина водата остава студена. Същите 
опасности грозят хората и при скокове или 
гмуркане в такива водоеми.

За да се избегнат посочените опасности, влизането във водата трябва да става 

постепенно, като предварително намокрим лицето, крайниците и сърдената 

област / гърдите/.



➢ УМОРА И ИЗТОЩЕНИЕ

При отдалечаване от брега трябва да 

се плува в група, което дава 

възможност за оказване на 

взаимопомощ. В такива случаи е 

задължително групата да се 

придружава от спасителна лодка.

Инцидент настъпва след 

продължително плуване без почивка и 

особено, ако водата е студена. Ако не 

последва своевременно излизане, 

настъпва умора, възниква опасност от 

получаване на мускулни крампи, 

преохлаждане на организма, а при 

крайно изтощение – удавяне. 



Ако въпреки това се получи схващане на мускул, трябва да се запази 

самообладание. При поемане на въздух човешкото тяло има положителна 

плаваемост,  която позволява задържане над водната повърхност без плувни 

движения. С една или две ръце крайникът се сгъва  и разгъва с цел 

разтягане на мускула до неговото отпускане.

Отстраняване на мускулен гърч на 

предната част на бедрото 

Отстраняване на мускулен гърч на 

задната страна на подбедрицата



➢ ТЕЧЕНИЯ И ВОДОВЪРТЕЖИ

Теченията представляват движения на водата. Образуват се от естественото 

движение на водата в реките, от вятъра, вълнението, формата на брега и релефа 

на дъното. Силно течение се образува и при изтичане на вода от преливниците 

на язовирите. За разлика от реките, в морето и в някои големи  вътрешни 

водоеми теченията не винаги се виждат от брега.

При скорост на течението, по-голяма  от скоростта на плувеца, той може да бъде 

отнесен далече от брега. Попаднал в такава ситуация, човек трябва да плува косо 

срещу течението, докато излезе от него и след това - към брега. 

Водовъртежите представляват 

кръгово фуниеобразно движение на 

водата към дъното. Попадането във 

водовъртеж е изключително опасно, 

тъй като засмуква къпещите се в 

дълбочина. Къпането и плуването 

на места, където е вероятно 

образуването на водовъртежи, и в 

близост до язовирни стени е 

забранено.



➢ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ 

Движещите се плавателни съдове, използвани за транспорт, развлекателни и спортни 

цели представляват сериозна опасност за намиращите се в близост до тях хора във 

водата. Опасен е както директният сблъсък, така и попадане в обсега на витлата им. 

Местата за влизането и излизането им от  водата се огражда със специални 

коридори. В тях плуването е забранено.

Претоварването на плавателните съдове-

лодки, водни колела,може да предизвика 

преобръщане. В такава ситуация , хората 

трябва да останат около плавателния съд, 

защото той ще им послужи като 

поддържащо плавателно средство и по-

лесно могат да бъдат забелязани от брега. При упражняване на водни спортове-водни 

ски, мотори, джетове,ветроходство, 

парашути поставянето на спасителни 

жилетки е задължително. При инцидент 

или загуба на съзнание те задържат 

пострадалия на повърхността на водата до 

оказване на помощ.



➢ ТИНЕСТО 

ДЪНО

Освен в морето се срещат и в сладките 

води на вътрешните водоеми. Те 

създават неприятни усещания при 

допир до тялото, но могат да бъдат и 

опасни при заплитане в тях. Попаднал 

на такова място, човек може да го 

преодолее с леки плувни движения по 

гръб.

Среща се в застоялите води на 

язовири, езера, напоителни канали и 

други водоеми. Освен, че е неприятно 

за ходене, излизането от такива места 

понякога е много трудно и може да 

има фатален край. 

Къпането и плуването в такива 

водоеми не се препоръчва.

➢ВОДОРАСЛИ



➢ НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ
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Всяка година жертви 

на водата в 

напоителните канали 

стават много хора. 

Трябва да се знае, че 

те са дълбоки, бързо 

течащи и излизането 

от тях е изключително 

трудно, защото 

бреговете им са много 

стръмни и в 

подводната си част –

хлъзгави.



ОПАСНОСТИ В БАСЕЙНА
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➢ПЛУВАНЕ ПОД ВОДА

➢ОПАСНИ ИГРИ, СКОКОВЕ

Сериозна опасност крие плуването под вода, 
което е и една от най-честите причини за 
удавяне в басейн.

Блъскането и хвърлянето на хора във 

водата, боричкането с потапянето на другия 

и други подобни игри понякога могат да 

имат невесел край. Плуването под местата 

за скокове може да доведе до сериозни 

травми и удавяне. Гоненицата около 

плувните басейни и скачането от ръба на 

басейна често води до подхлъзване и 

контузии.



Оказване на помощ от неумеещи да плуват

Когато давещият се е близо до брега, 

паднал от лодка, пристан, кей, канал 

помощ може да бъде указана от брега. 

Могат да бъдат използвани подръчни 

средства, които да се подадат към него, 

като по този начин се избягва прекият 

контакт, което е опасно.Например: 

пръчка, кърпа, дреха, въдица и др.

Ако инцидентът е на по-голямо 

разстояние от брега, може да се хвърли 

спасително въже  или въже със 

завързан на единия край плаващ 

предмет – туба за вода, празна 

пластмасова бутилка, топка.. 

Спасителното  средство трябва да се 

хвърли по възможност зад 

пострадалия.



В случая, когато спасяващият е в лодка, 

към пострадалия може да се подаде 

гребло

Ако наоколо няма подходящи подръчни 

средства, спасяващият ляга по гърди, 

косо на брега, хваща с едната си ръка 

давещият се, като с другата се държи за 

стабилна опора.



При плитък бряг, 

помощ може да бъде 

указана, като 

спасяващият навлезе на 

дълбочина “до гърди” и 

от там подаде пръчка, 

дреха или друг предмет. 

Ако на брега има 

повече хора, се прави 

“живо въже” за 

избягване опасността 

от увличане в дълбоко 

място. 

Ако всички начини да се помогне не дадат резултат, остава последното и най-

опасно средство – спасяване с плуване. 

Такава спасителна акция може да бъде осъществена само от специално 

подготвени спасители. 

Добър плувец може да се доближи до давещият се, като използва плаващ предмет, 

който да подаде на пострадалия, за да избегне директен контакт, който може да 

струва живота на спасяващият.



Оказване на първа долекарска помощ

Спасяването на човек, който се дави, не приключва с неговото изваждане 

от водата. 

➢ Ако пострадалият е в пълно съзнание, диша свободно, разговаря и се 

движи, трябва да се остави да полежи завит с одеало или сухи дрехи и да 

бъде успокоен. 

➢ Ако пострадалият е в безсъзнание, трябва да се извършат определени 

действия , за да може удавникът да бъде върнат към живот:

❑ Да се освободи дихателният път – горните дихателни пътища /устата и 

глътката / се почистват от попадналите материи – пясък, водорасли, 

повърната храна. Това става, като в устата се бърка с пръст, най-добре 

увит в плат, марля или др. материя.

1. След това главата се отвежда максимално назад, като се повдига 

брадичката и се притиска към горната челюст.

Понякога след тези действия  пострадалият започва да диша спонтанно

Това се установява, като се доближи лицето на пострадалия и се усети

дъха му и едновременно с това се наблюдава гръдният кош за дихателни

движения.



Важно е да се знае, че когато човек е в безсъзнание и лежи по гръб, 

основата на езика поради липса на мускулен тонус запушва дихателният 

път. Затова  при случаите, когато пострадалият има дишане и се напипва 

пулс, но е в безсъзнание, трябва да се поддържа свободен дихателен път, 

като се постави в странично стабилно положение.



❑ Възстановяване на дишането – ако няма дишане, незабавно се правят 

две дълбоки вдухвания през носа на пострадалия. Спасяващият 

коленичи до него, осигурява свободен дихателен път, обхваща носа му с 

широко отворена уста и вдухва въздух в носа на удавения , докато 

гръдния кош се повдигне.

Ако носът е запушен, вдухването на въздух става през устата на пострадалия.
www.redcross.bg



❑ Възстановяване на кръвообръщението – след първоначалното осигуряване 

на кислород за белите дробове се проверява за наличие на сърдечна дейност, 

чрез напипване на пулсации на сънната артерия, която се намира от двете 

страни на гръкляна. 

Ако има пулс, изкуственото дишане 

продължава с ритъм 12 -16 вдишвания в 

минута.

Ако няма пулс, трябва да се опита 

възстановяване на сърдечната дейност. 

Това може да стане с външно притискане 

на сърцето.

Възглавничките  на дланта на едната ръка 

се поставят върху долната половина на 

гръдната кост. 

Другата ръка се поставя върху нея така, че пръстите на двете ръце да са успоредни 

на ребрата.

Ръцете са разгънати в лактите, за да се използва тежестта на тялото. Притиска се 

перпендикулярно на гръдната кост така, че  тя да хлътне от 3-5 см. Дланите не се 

отделят от пострадалия.



Външното притискане на

Сърцето се извършва с ритъм

100 в минута.

При деца притискането трябва

да се прави с една ръка и по-

малка сила.

Редуват се 30 последователни

притискания  на гръдната кост с

2 вдухвания през носа или устата.  

Спасителните мероприятия трябва да 

продължат без прекъсване, докато се 

появят признаци на живот, или докато 

съживяването не бъде поето от 

медицински екип.



ДА СИ ПРИПОМНИМ:

НИКОГА НЕ БЪДИ САМ ВЪВ ВОДАТА, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ
ПЛУВАШ,  ВОЗИШ СЕ НА ЛОДКА ИЛИ ЛОВИШ РИБА!

АКО ПАДНЕШ ВЪВ ВОДАТА:

✓ ОПИТАЙ ДА ЗАПАЗИШ СПОКОЙСТВИЕ

✓ АКО НЕ ДОСТИГАШ ДЪНОТО, ОПИТАЙ ДА СЕ ЗАДЪРЖИШ НА 

ПОВЪРХНОСТТА ПО ГРЪБ

✓ ПРИВЛЕЧИ ВНИМАНИЕ, КАТО МАХАШ С РЪКА И ВИКАШ ЗА ПОМОЩ
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АКО ВИДИШ НЯКОЙ В БЕДА

✓ НЕ СКАЧАЙ ВЪВ ВОДАТА ДА МУ ПОМАГАШ

✓ ЗАПАЗИ СПОКОЙСТВИЕ

✓ ОГЛЕДАЙ СЕ ЗА ПРЕДМЕТ, С КОЙТО ДА ГО ИЗДЪРПАШ 
КЪМ БРЕГА

✓ ХВАНИ СЕ ЗА СТАБИЛНА ОПОРА И АКО ТРЯБВА ЛЕГНИ 
НА ЗЕМЯТА, ЗА ДА НЕ ТЕ ДРЪПНАТ ВЪВ ВОДАТА

✓ АКО НЕ ДОСТИГАШ ПОСТРАДАЛИЯ, ХВЪРЛИ МУ 
КАКЪВТО И ДА Е ПЛАВАЩ ПРЕДМЕТ – ПОЯС, ТОПКА, 
ПЛАСТМАСОВА ТУБА И ДР.

www.redcross.bg
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СПАСЯВАНЕТО НА ДАВЕЩ СЕ
СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕДИМНО ОТ ПРFФЕСИОНАЛНИ 

ВОДНИ СПАСИТЕЛИ.
ТЕ ПРИТЕЖАВАТ НУЖНИТЕ УМЕНИЯ, ЗНАНИЯ И 
ЕКИПИРОВКА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО

НА СПАСИТЕЛНА АКЦИЯ!


