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    Много нов сняг, комбиниран с вятър и ниски 
температури

    Неотъпкан сняг и стръмен склон, вероятно 30° или 
повече.

    Снежната дъска става нестабилна, когато в снежната 
покривка има слаб слой

    Дори когато са много мотивирани, хората винаги 
трябва да реагират отговорно (и предимно с оглед 
на безопасността).Основният риск не е отчетен в този 
случай.

ЛАВИНИ И КАК ТЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВАT
Поглед към снимката дава сведения на внимателния наблюдател за много фактори, 
които са предизвикали тази лавина:

снимката показва най-опасния тип лавини за практикуващите 
зимни спортове – СНЕЖНАТА ДЪСКА

ВРЕМЕ

ТЕРЕН

СНЕЖНА ПОКРИВКА

ЧОВЕШКИ ФАКТОР

PH
O

TO
 

Ra
lf 

Ho
ch

ha
us

er

04 SAFETY ACADEMY GUIDE BOOK

СЪДЪРЖАНИЕ 

ОСНОВИ НА ПОЗНАНИЕТО ЗА ЛАВИНИ
04     Лавини и какво ги предизвиква
06     Снежни дъски
08     Лавинен бюлетин

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА 
ЛАВИНИ
10     Метеорологична обстановка
13     Терен
17     Снежна покривка
18     Хора

ПЛАНИРАНЕ НА ИЗЛЕТ
18     Планиране на излет
20     Избиране на обект за каране и поход
22     Графичен метод за намаляване на риска
24     Лавинна екипировка

НА СКЛОНОВЕТЕ
25      Проверка на лавинните уреди

/ групова проверка
26     Основни принципи при изкачване
28     Алармиращи признаци
30     Анализ на снежната покривка 
31     Околни опасни зони
32     Основни принципи при спускане 

ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ
34     Помощ от приятели
39     Първа медицинска помощ
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УСЛОВИЯ ЗА ЛАВИНИ ТИП 
„СНЕЖНА ДЪСКА”

►  уплътнен снежен слой
(често навят сняг)

►  слаба връзка с долния слой
сняг 

► наклон често >30°
►  хора (често са причина за 

потеглянето на лавината)

ОСНОВИ НА ПОЗНАНИЕТО ЗА ЛАВИНИ: 
СНЕЖНИ ДЪСКИ

В случаите на плъзгане 
на лавини от тип „снежна 
дъска“, уплътнен слой сняг 
(снежна дъска) се пропуква 
и внезапно се подхлъзва по 
по-долен слой, с който има 
слаба връзка. PH
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ЗАПОМНЕТЕ: Тежестта на новонавалял сняг, дъжд, повишаване на температурите 
или интензивно слънчево греене може също да предизвикат ПАДАНЕ НА ЛАВИНИ.

ОСНОВИ НА ПОЗНАНИЕТО ЗА ЛАВИНИ:
КАК СЕ ПРЕДИЗВИКВАТ СНЕЖНИ ДЪСКИ 

МАЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНО 
НАТОВАРВАНЕ:
Изкачване на отделни хора 
или група с голямо разстояние 
между отделните хора, 
обръщане със ските.

ЗНАЧИТЕЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНО 
НАТОВАРВАНЕ:
Резки завои, подскоци, падане, движение на 
групи с малко разстояние между хората.
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Малко допълнително натоварване, от един единствен човек, е достатъчно да 
предизвика отцепването на снежна дъска. 95% ОТ ЖЕРТВИТЕ НА ЛАВИНИТЕ СА 
ПРЕДИЗВИКАЛИ САМИ ЛАВИНИТЕ, в които са попаднали.  

ЛАВИНИТЕ

 

ИНИТ



СНЕЖНА ПОКРИВКАНИВО НА ОПАСНОСТ

Много нестабилна

Нестабилна на повечето склонове.4
Висока

Нестабилна на много от стръмните 
склонове.

Недобре слегнала на някои стръмни 
склонове, сравнително слегнала и стабилна 
на повечето склонове. 

2
Умерена

Сравнително слегнала и стабилна.1
Ниска

5
Много висока

3
Значителна

ОСНОВИ НА ПОЗНАНИЕТО ЗА ЛАВИНИ: 
ЛАВИНЕН БЮЛЕТИН
В много страни ЛАВИННИТЕ БЮЛЕТИНИ се издават всеки ден за месеците с 
потенциална опасност и дават информация от лавинни наблюдатели, метеорологични 
станции, наблюдение на снега и местни експерти. Погледът само към общото ниво 
(степен) на лавина опасност НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН. Лавинният бюлетин съдържа 
най-важната информация за ВРЕМЕТО, СНЕЖНАТА ПОКРИВКА И ОЦЕНКА НА РИСКА 
ОТ ПОТЕГЛЯНЕ НА ЛАВИНИ (опасни зони, необходимо допълнително натоварване, 
вероятност от падане) и прогноза за вероятното развитие на опасността. 

ВАЖНО: В страницата на SAFETY ACADEMY LAB на ortovox.com можете да 
намерите ценна информация. За условията на България Ви съветваме да 
видите www.befsa.com и www.pss-bg.bg
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ВЕРОЯТНОСТ ЗА ЛАВИНА

Трябва да се очакват много и големи самостоятелно потеглящи лавини дори на умерено 
стръмни склонове. Ски излети не се препоръчват.

Потеглянето на лавини е възможно само при значително допълнително натоварване 
на снега на изолирани стръмни склонове. Възможно са само малки самостоятелно 
потеглящи лавини.

Възможно е потегляне на лавини, особено в случаи на значително допълнително 
натоварване на снега на уточнените в бюлетина изложения и наклони. Не се очакват 
големи самостоятелно потеглящи лавини.

Дори малко допълнително натоварване може да предизвика лавини, особено на 
уточнените в бюлетина изложения и наклони. Очаквани са самостоятелно потеглящи 
лавини със средни размери, а на отделни склонове са възможни и големи лавини.

Възможни са лавини дори при слабо допълнително натоварване на много от 
стръмните склонове. Очаквани са много самостоятелно потеглящи лавини със средни 
размери, а на отделни склонове и големи лавини. 
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30 – 50 CM
в случай на благоприятни 
условия

20 – 30 CM
в случай на смес 
от благоприятни и 
неблагоприятни условия

НЕБЛАГОПРИЯТНИ 
УСЛОВИЯ

►   Силен вятър.
(около 50 км/ час / > 10 м/с)

► Ниски температури.

►  Наличие на типични слаби 
слоеве, особено като основа за 
новия сняг (заледена кора от 
разтапяне и замръзване, леден 
слой, повърхностен скреж, слой 
суграшица, много стар сняг, 
подобен на захар).

►  Слабо слегнала стара снежна 
покривка със слаби връзки между 
слоевете.

БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ

►  Слаб вятър или безветрие
Температури малко под 
0°C, особено в началото на 
снеговалежа.

► Дъжд, който преминава в сняг.

►  Добре уплътнена стара снежна
покривка с неравна повърхност.

10 – 20 CM
в случай на 
неблагоприятни 
условия

Дали снеговалежът ще повлияе върху риска от падане на лавини или не, зависи от 
условията по време на валежа:

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ: 
МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА - ВАЛЕЖ 

КРИТИЧНИ КОЛИЧЕСТВА НОВ СНЯГ
за последните 1 – 3 дни
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БЪРЗО И РЯЗКО 
ЗАТОПЛЯНЕ

БАВНО И 
ПОСТЕПЕННО 
ЗАТОПЛЯНЕ

ЗАТОПЛЯНЕ 
ПРЕЗ ДЕНЯ И 

СТУДЕНО ВРЕМЕ
НОЩЕМ

СТУДЕНО

То е критично лош фактор, но е и лесно 
разпознаваемо. Особено опасен е валеж от дъжд.

Помага снежната покривка да се слегне и да се 
образуват връзки между снежните слоеве.

Помага за много добро слягане на снега, 
но трябва да се внимава за влошаване на 
обстановката през деня от източни към западни 
изложения. Внимание! Ако има нов снеговалеж 
след дълъг период на студено време може да 
има образуван слаб слой от скреж!

Поддържа съществуващ риск и
забавя процесите на слягане.

Един от основните фактори, който трябва да се отчита по време на валеж и след 
това, е температурата. Студеният или топъл въздух и слънчевото греене имат много 
голямо влияние върху процесите на промени в снежната покривка и на риска от 
лавини.

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ: 
МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА - 
ТЕМПЕРАТУРА
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Вятърът е най-големият причинител на лавини. Дори малко количество сняг, 
комбиниран със засилен вятър, може да доведе до критична лавинна обстановка. 

ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ СЕ ИЗИСКВА

►   НА ПОДВЕТРЕНАТА СТРАНА (навят сняг):
- зад била и ръбове
- под места с рязка промяна на наклона

►  НА НАВЕТРЕНАТА СТРАНА:
- в основата на стръмни склонове и ръбове

ПОДВЕТРЕНА СТРАНА 
(навят сняг)

НАВЕТРЕНАТА СТРАНА
 (уплътнен сняг)

ПОМНЕТЕ: 
в планински терен трябва да избягвате ВДЛЪБНАТИ ТЕРЕННИ ФОРМИ И 
ТЕСНИ ДОЛИНИ, тъй като там се навява много сняг. Също толкова опасни са 
ПОДВЕТРЕНИ ЧАСТИ НА СКЛОНОВЕ ЗАД БИЛА И КОЗИРКИТЕ над тях.

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ: 
МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА - ВЯТЪР
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Формата на терена влияе на потеглянето на лавини, тъй като тя има критично 
влияние върху вятъра и натрупването на сняг.

СТРЪМНИТЕ И УРВЕСТИ СКЛОНОВЕ, ВКОПАНИТЕ КОРИТА НА ПОТОЦИ, ГОРНИТЕ 
ЧАСТИ НА СКЛОНОВЕ, МЕСТАТА С РЯЗКА ПРОМЯНА НА НАКЛОНА крият повишен 
риск от падане на лавини. Тези теренни форми спомагат за отлагане на сняг и 
формиране на снежни дъски.

УПРАЖНЕНИЕ

НАРИСУВАЙ ПРАВИЛНИЯ МАРШРУТ

Очертайте на снимката маршрут, който е с най-нисък риск
от предизвикване или попадане в лавина за Вас и приятелите Ви.

отговори - на следващата страница

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ: 
ФАКТОР ТЕРЕН - ФОРМА НА СКЛОНА
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КОЗИРКИ

СТРЪМНО

НАВЯТ СНЯГДОЛЧИНКА

ЛЕДНИКОВИ МОРЕНИ 

–Внимание, често по-

стръмни от 40˚

Ледник –
Внимание! 
ЦЕПКИНАВЯТ СНЯГ

ЛАВИНА

ИДЕАЛНИЯТ МАРШРУТ ИЗПОЛЗВА ДОБРЕ ТЕРЕН, КОЙТО Е 
БЕЗОПАСЕН ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЛАВИНИ:

►   РЪБОВЕ, защото снегът често е отвят от тях, и рядко има навяване на сняг; 

►   ШИРОКИ БИЛА, защото на тях често няма дълбоки навейки и по-рядко се 
образуват слаби слоеве; 

►   ИЗДАТИНИ, защото те поддържат снега;

МАРШРУТЪТ ИЗБЯГВА:
 
►   СТРЪМНИ СКЛОНОВЕ - от тях трябва и да се поддържа дистанция

►   ТЕСНИ ДОЛИНИ, ЧАШИ И ТЕЧЕНИЯ НА ПОТОЦИ И РЕКИ, тъй като в тях се навява 
сняг и са „капани”, в които се акумулират големи количества сняг в случай на 
лавина 

►   КОЗИРКИ, тъй като те се чупят внезапно. На подветрената страна под козирките 
често се намират много нестабилни навети снежни слоеве. PH
O
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ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ: 
ФАКТОР ТЕРЕН - ФОРМА НА СКЛОНА

70% от всички лавинни инциденти се случват на изложения със СЕВЕРЕН 
КОМПОНЕНТ (от Запад до Изток). От тях 56% на почти ЧИСТИ СЕВЕРНИ изложения 
(СЗ (NW) до СИ (NE)).

Причината за високата честота на инцидентите на тези изложения е, че снежната 
покривка СЛЯГА ПО-БАВНО поради ПО-СЛАБОТО СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ. Следователно 
пръхкавият сняг и опасността вървят „ръка за ръка”.

През зимата СКЛОНОВЕ С ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ често са с по-стабилна снежна 
покривка поради повечето слънчево греене. В пролетните месеци и много топли 
зимни дни лавинната опасност нараства по-рано на тези склонове, отколкото на 
северните. Едва 30% от лавините в Алпите падат на склонове с южно изложение.

Внимание! В България много от ЛАВИННИТЕ ИНЦИДЕНТИ са на склонове с ИЗТОЧНО 
ИЗЛОЖЕНИЕ, тъй като те са ПОДВЕТРЕНИ спрямо преобладаващите западни ветрове 
и на тях се образуват дебели снежни дъски. 

ПОМНЕТЕ, че при КРИТИЧНА ЛАВИННА ОБСТАНОВКА лавините падат 
при ВСЯКАКВИ ИЗЛОЖЕНИЯ!

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ:
ТЕРЕН - ИЗЛОЖЕНИЕ НА СКЛОНА
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Около 97% от всички лавинни инциденти се случват на склонове с наклон НАД 30° (в 
лавинните бюлетини те се отбелязват като „стръмни склонове”). Когато се определя 
най-стръмната част на склона се взима предвид участък с размери поне 20 X 20 M. 

ВНИМАНИЕ! В БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ ИЗДАВАТ ИСТИНСКИ ЕЖЕДНЕВНИ 
ЛАВИННИ БЮЛЕТИНИ! ОСНОВАВАЙТЕ СЕ НА СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА И БЪДЕТЕ 
ПО-ПРЕДПАЗЛИВИ!

 

КАТО ОБЩО ПРАВИЛО: 
              
► По-стръмните склонове са по-опасни;
► При по-висока степен на лавинна опасност има повече на брой опасни склонове;
►  При лавини тип „снежни дъски“ опасният наклон (>35°) е същият, независимо от 

степента на опасност в бюлетина.

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ: 
ТЕРЕН - НАКЛОН НА СКЛОНА

фриирайд, ски турове и туристически излети
НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ 5
• ИЗБЯГВАТ СЕ НАКЛОНИ НАД 30°.
•  дори на по-равни склонове можете да бъдете 

застигнати от големи лавини от склонове над Вас4
ИЗБЯГВАЙТЕ НАКЛОНИ НАД 35° при склонове, 
описани в бюлетина като опасни или на склонове, 
които Ви изглеждат като опасни; на склонове с наклон 
над 30° трябва да се спускате един по един

3
• ИЗБЯГВАЙТЕ МНОГО СТРЪМНИ СКЛОНОВЕ
•  ПОДДЪРЖАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ между каращите 

хора, а най-добре КАРАЙТЕ ЕДИН ПО ЕДИН
•  ПРЕСИЧАЙТЕ СКЛОНОВЕ С НАКЛОН НАД 30° 

ЕДИН ПО ЕДИН

2

Освен на много стръмни терени или локално навети 
терени повечето склонове са безопасни.1
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Снежните дъски са нестабилни, когато в снежната покривка има слаби слоеве. 

ИЗКОПАЙТЕ СНЕЖЕН ПРОФИЛ И 
ГО РАЗГЛЕДАЙТЕ

Дълбока и сравнително хомогенна 
снежна покривка с малко вариации 
в твърдостта на слоевете е по-
безопасна.

СЛЕДИ
 
често използвани за каране 
склонове може да намалят 
опасността поради по-неравна 
снежна повърхност. Това правило 
НЕ важи при снеговалежи с големи 
количества или значително 
навяване на сняг. 

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ: 
СНЕЖНА ПОКРИВКА

СЛЕДНИТЕ ФАКТОРИ НАМАЛЯВАТ РИСКА ОТ ПОПАДАНЕ В ЛАВИНА:

В уебсайтовете ortovox.com и befsa.com и книгата „Лавинна безопасност: Наръчник за 
скиори и сноубордисти“ можете да получите базова теоретична подготовка.
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ХОРАТА и тяхното поведение са НАЙ-ВАЖНИЯТ ФАКТОР ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА 
ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ. 
ОПИТ, ПОЗНАНИЯ, ЛИЧНИ УМЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ са основни фактори за 
предизвикване или избягване на лавини. По тази причина внимателният ИЗБОР НА 
МАРШРУТ, наблюдение и предпазливото взимане на решения са много важна част от 
активностите извън ски пистите! 

ФАКТОРИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЛАВИНИ: 
ХОРА
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ПЛАНИРАНЕ НА ИЗЛЕТ
В основата на подготовката на всеки добре подготвен излет през зимата (или 
ски тур / фриирайд) е ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЕМЕТО, ТОПОГРАФСКИТЕ КАРТИ, 
ЛАВИННИЯ БЮЛЕТИН И МНЕНИЕТО НА СКИ ГИДОВЕ, ПЛАНИНСКИ СПАСИТЕЛИ 
или други работещи в планината хора. 
 
►  ПЛАН ЗА АЛТЕРНАТИВА

Ако установените на терен условия не отговарят на очакванията Ви, трябва да 
имате предварително планирана алтернатива.

►  ПЛАНИРАНЕ НА ВРЕМЕТО
Общо правило е да се планира изкачване до 300-400 м н.в./час. Винаги 
включвайте резервно време в предварителния си план – реалността в планините 
често е по-различна от тази, която сте си представяли от комфорта вкъщи. Трябва 
да планирате и почивки (+/- 1 час).

►  НИКОГА НЕ ПОТЕГЛЯЙТЕ САМ
Дори малък инцидент може да има фатални последствия.

►  РАЗМЕР НА ГРУПАТА
По-малката група е по-гъвката. 8 човека се считат за максимум.

►  ДИНАМИКА В ГРУПАТА
Винаги действайте разумно и не позволявайте други да Ви увличат в рисковани 
действия.

►  СЪОБРАЗЯВАНЕ
Винаги действайте според нивото на най-слабия скиор/сноубордист в групата.
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ortovox.com и апликацията ORTOVOX BERGTOUREN APP 
(ORTOVOX ALPINE TOURING APP) Ви предлагат много възможни 
дестинации за Алпите, които можете да избирате според различни 
критерии.
За българските планини може да ползвате секцията ТЕРЕНИ в 
BEFSA.COM
Когато планирате деня е много важно да направите избор според 
лавинната ситуация. НАКЛОНЪТ НА ТЕРЕНА, ИЗЛОЖЕНИЕТО и 
възможните ТЕРЕННИ КАПАНИ трябва да бъдат предварително 
проучени.

СЪВЕТ
можете да ползвате скалата вляво за проучване на наклона на 
карти с мащаб 1:25 000. 
Интерактивни и отпечатани карти в мащаб 1:25 000 за Бългаия са 
налични на уеб сайт
WWW.ISKARTOUR.COM/BG/ИНТЕРАКТИВНИ-КАРТИ/

ПЛАНИРАНЕ НА ИЗЛЕТ:
ИЗБИРАНЕ НА ОБЕКТ ЗА КАРАНЕ 
И ПОХОД
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25°

ИЗМЕРВАНЕ НА НАКЛОН:
Измерването на наклона може да се направи лесно на топографска карта с наличното 
мащабно разграфяване на стр. 20. Поставете го перпендикулярно на хоризонталите 
и го плъзнете, докато съседните линии от дадена групичка не се засекат идеално с 
хоризонталите. Наклонът на склона в градуси в този участък отговаря на надписа над 
тази група линии.

ПЛАНИРАНЕ НА ИЗЛЕТ:
ИЗБИРАНЕ НА ОБЕКТ ЗА КАРАНЕ И ПОХОД

НАКЛОН НА 100 M РАЗЛИКА В НАДМОРСКА 

ВИСОЧИНА 
МАЩАБ 1:25 000 (ПОСТОЯНЕН НАКЛОН)
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ПЛАНИРАНЕ НА ИЗЛЕТ:
ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
РИСКА

ВИСОК РИСК Препоръка да се откажете!
ПОВИШЕН РИСК Необходим опит за направа на правилна преценка! Внимателен 
избор на маршрут и поведение! Наблюдение за признаци за нестабилност и 
индивидуална оценка на терен.
НИСЪК РИСК Сравнително безопасно при условие, че няма видими признаци за 
опасност.

Графичният метод за намаляване на риска комбинира факторите СТЕПЕН НА 
ЛАВИННА ОПАСНОСТ, НАКЛОН НА ТЕРЕНА, УСЛОВИЯ И ИЗЛОЖЕНИЕ и помага да 
се даде препоръка. Графиката по-долу показва дали рискът от лавини при различни 
условия (стр. 10) е висок или нисък според текущото ниво на лавинна опасност в 
лавинния бюлетин и наклона на терена по карта (стр. 21) или измерен на терена (стр. 
23). 
Ако условията не са ясни, предполагайте, че са неблагоприятни. Ако условията са 
благоприятни, използвайте следващото по-високо ниво на опасност.

IL
LU

ST
R

AT
IO

N
 

W
er

ne
r 

M
un

te
r

22 SAFETY ACADEMY GUIDE BOOK

ПЛАНИРАНЕ НА ИЗЛЕТ:
ИЗМЕРВАНЕ НА НАКЛОН НА ТЕРЕН

Можете лесно да измерите наклона на терена с помощта на две щеки с 
еднаква дължина. Забийте първата щека леко и я спускате с дръжката към 
склона до отпечатване на дръжката в снега. Бавно вдигате дръжката до 
изравняването й с дръжката на другата щека, която виси отвесно. 

►  Ако върхът на щеката, служеща за отвес, докосва снега под отпечатъка 
на дръжката на първата щека, наклонът е по-голям от 30°.Всеки 10 cм 
(около една дължина на дръжка) по-надолу по склона на отвесната щека се 
равняват на 3° наклон.

►  Ако върхът на отвесната щека докосва снега по-нагоре от отпечатъка на 
другата щека, то наклонът е по-малък от 30°.

СЪВЕТ 
Наклонът може да се измери и с помощта на апликацията ORTOVOX
ALPINE TOURING APP и други електронни инструменти.

APP
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ПЛАНИРАНЕ НА ИЗЛЕТ:
ЛАВИННА ЕКИПИРОВКА
ПЪЛЕН НАБОР ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЛАВИННА ЕКИПИРОВКА Ви дава шанс да 
намерите и помогнете навреме на приятелите си в случай на инцидент. Нейните 
компоненти трябва да са в изправност и да се носят ВИНАГИ. Задължителната 
лавинна екипировка не може да предотврати лавинен инцидент или потенциално 
затрупване от лавина.

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА

ЛАВИНЕН УРЕД
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 - 3 антенен лавинен 
уред е стандарт. Добре е да има опция за 
маркиране на намерен уред.

ЛАВИННА ЛОПАТА - Метална лопата. 
Покритие за самопочистване може да спести 
време.

ЛАВИННА СОНДА - Важно е да има бърза и 
стабилна система за сглобяване.

ЕЪРБЕГ РАНИЦА - Раница със система от 
надуваеми балони (Еърбег) може да намали 
дълбочината на затрупване.

КАСКА - Трябва винаги да се носи поставена 
на главата

КОМПЛЕКТ ЗА БЪРЗА ПОМОЩ И АВАРИЙНО 
БИВАКУВАНЕ
Може да спаси живот и да направи 
аварийните ситуации поне малко 
по-     поносими

ЗАРЕДЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН
Аварийни служби на телефон 112 (Европа)     
/ 911 (САЩ). В България може да използвате 
и авариен телефон на ПСС: 02 963 20 00

ВАЖНО:
Само пълен и изправен набор 
от лавинна екипировка Ви 
дава шансове да намерите 
и спасите приятелите си в 
случай на инцидент. IL
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НА СКЛОНОВЕТЕ: ПРОВЕРКА НА 
ЛАВИННИТЕ УРЕДИ/ГРУПОВА ПРОВЕРКА
В началото на деня или началната точка на тура трябва да се проверят функциите за 
излъчване и приемане на лавинните уреди.

ПРОВЕРКА НА УРЕДА НА ЛИДЕРА НА ГРУПАТА
1.  Той пуска своя уред на „предаване”
2.  Всички други преминават в режим „търсене” и проверяват дали го засичат

ПРОВЕРКА НА УРЕДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА
1.  Лидерът преминава в режим „търсене”, всички други на „предаване”
2.   Всички минават един по един през лидера на разстояние поне 5-10 м един от друг
3.  След успешна проверка лидерът също преминава в режим „предаване” 

ЕДИН ДЕН ПРЕДИ ВСЕКИ ИЗЛЕТ
Трябва да проверите батериите на уредите си и ако са с под 50% заряд, да ги 
замените!
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1

2

3

4

НА СКЛОНОВЕТЕ:
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗКАЧВАНЕ

Адаптирайте своя маршрут към терена. Избягвайте 
ДОЛЧИНКИ, ДЕРЕТА, ТЕЧЕНИЯ НА РЕКИ И 
ПОТОЦИ, СТРЪМНИ СКЛОНОВЕ И ОСНОВАТА ИМ.

Заобикаляйте НАВЯВАНИЯ НА СНЯГ.

Наблюдавайте за АЛАРМИРАЩИ 
ПРИЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ и 
анализирайте снежната покривка 
(страница 28).

Следете редовно ТЕРЕНА И 
КАРТАТА, за да се уверите, че 
следвате планирания маршрут.

26 SAFETY ACADEMY GUIDE BOOK

7

5

6
Трябва да изкачвате стръмни СКЛОНОВЕ 
ЕДИН ПО ЕДИН или на ДИСТАНЦИЯ 
поне 10 м. 

СКОРО ПАДНАЛИ ЛАВИНИ са сигурен 
индикатор за ПОВИШЕН РИСК ОТ ПАДАНЕ 
НА ЛАВИНИ. Пазете безопасна дистанция 
от стъмни склонове, по които може да 
падне лавина.

Проверявайте дали НАКЛОНЪТ 
съответства на степента на лавинна 
опасност (страница 19). Можете да 
използвате устройството ORTOVOX 
S1+, инклонометър или метода за 
определяне на наклон с щеки 
(стр. 23). Дори да нямата такива, ако 
при изкачване със ски с панти се налага 
да правите обръщане на ските почти 
наобратно, сте на стръмен терен.
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НА СКЛОНОВЕТЕ:
АЛАРМИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АЛАРМИРАЩИ ПРИЗНАЦИ:

КОЗИРКИ
Те са сигурен белег за силни ветрове. Ако 
са пресни, очаквайте навяване на сняг на 
подветрените склонове.

ФЛАГОВЕ ОТ СНЯГ ПО БИЛА
Те са сигурен признак за силен вятър и 
дейност по пренос и отлагане на сняг.

ТРАНСПОРТИРАН СНЯГ
Признаците за транспортиран сняг са 
важни, защото може да показват вероятно 
наличие на снежни дъски на подветрени 
склонове. Признаци са удължени 
навявания, заструги, снежни дюни, 
натрупване на сняг по подветрени части 
на скали и дървета.

Забелязването на всички алармиращи признаци за лавинна опасност е важно! Обилен 
валеж, особено от дъжд, и бързо покачване на температурата или засилване на 
вятъра може много бързо да повишат лавинната опасност!
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СКОРО ПАДНАЛИ ЛАВИНИ 
Показателни са за нестабилна 
снежна покривка. Склонове с 
подобен наклон, изложение и 
надморска височина трябва да се 
избягват.

САМОСТОЯТЕЛНО ПОТЕГЛЯЩИ 
ЛАВИНИ
Обикновено потеглят при висока 
степен на опасност. Особено когато 
времето се затопля през деня, те 
са признак за повишена опасност. 
ОБИЛЕН ВАЛЕЖ, особено от дъжд, 
ПОКАЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ 
или ВЯТЪР може да доведат до 
бързо повишаване на риска от 
падане на лавини.

ПУКНАТИНИ
Пукнатини по снежната повърхност 
са признак, че тя е нестабилна. 
Често при появата им има звуци на 
слягане.

ВНИМАВАЙТЕ: ако НЕ СТЕ СИГУРНИ за нивото на опасност, трябва да 
АНАЛИЗИРАТЕ СНЕЖНАТА ПОКРИВКА чрез изкопаване на профил и 
тестове. Ако имате съмнения, ПЪТЯТ назад е най-правилното решение!

ЗВУЦИ НА СЛЯГАНЕ
Глухият звук на рязко слягане (подобен на тежко издишане, „уууумпф”) показва 
най-високата опасност, тъй като се намирате върху много нестабилна снежна 
дъска. Веднага трябва да прекратите движението и да се върнете по възможно 
най-безопасен маршрут към сигурен терен. 
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Теренът, който трябва да оцените, ще се различава според НИВОТО НА ЛАВИННА 
ОПАСНОСТ. Зоната от терена за оценяване ще се УВЕЛИЧАВА ЗНАЧИТЕЛНО при 
ПО-ВИСОКО НИВО НА ОПАСНОСТ.

НА СКЛОНОВЕТЕ: 
ОКОЛНИ ОПАСНИ ЗОНИ

НИВО НА ОПАСНОСТ 2
Трябва да внимавате за зоната поне 
20 м странично от маршрута Ви.

НИВО НА ОПАСНОСТ 1
Трябва да внимавате за зоната 
непосредствено до маршрута Ви.

НИВО НА ОПАСНОСТ 3
Трябва да оценявате състоянието 
на снега и да имате предвид целия 
склон. Трябва да се поддържа 
по-голяма дистанция от склонове, 
по които е възможно да се движи 
лавина.

НИВО НА ОПАСНОСТ 4
Зоната на опасност включва 
целия склон. Избягвайте склонове 
с наклон над 30° и зони, които 
могат да бъдат засегнати от 
паднали от по-високи склонове 
лавини. Възможностите за турове и 
спускания са силно ограничени.
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МОЛЯ, ПОМНЕТЕ:
Падания и скокове нанасят натоварване на снежната покривка, равно на 
6-7 ПЪТИ по ТЕГЛОТО Ви и трябва да се избягват, особено на стръмни 
участъци или други места с навят сняг!

►  Можете да се СПУСКАТЕ като група само при много безопасни условия. Препоръчва 
се спазване на ДИСТАНЦИЯ от поне 50 м.

►  При признаци за дори малка опасност или стръмен терен СПУСКАНЕТО трябва да 
става ЕДИН ПО ЕДИН. 

►  Лидерът се спуска първи и ПРАВИ СПИРАНИЯ през такива периоди, че да има 
видимост към останалите. Спира се ИЗВЪН ЛИНИЯТА НА СПУСКАНЕ НА СИГУРНИ 
МЕСТА (била, зад големи скали).

►  В случай на ЛОША ВИДИМОСТ и недобри снежни условия се СЛЕДВАТ СЛЕДИТЕ 
на предходните. Дори на слабо наклонен терен се спазва дистанция.

►   Членовете на групата трябва да СЛЕДЯТ ВИЗУАЛНО ОСТАНАЛИТЕ.
В гори трябва да карате минимум ПО ДВОЙКИ, като непрекъснато трябва да се 
виждате и да сте готови да си помогнете.

►  Лидерът не трябва ДА СЕ ИЗПРЕВАРВА.

НА СКЛОНОВЕТЕ:
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ СПУСКАНЕ
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Шансът за оцеляване на затрупан 
в лавина човек е сравнително 
висок през ПЪРВИТЕ 15 МИНУТИ 
– приблизително 90%. След това 
спада драстично. Имате шанс да 
окажете помощ само с:

ПЪЛНЕН НАБОР ЛАВИННА 
ЕКИПИРОВКА

БЪРЗИ И ПРАВИЛНИ 
СПАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

Чести и целенасочени 
ТРЕНИРОВКИ

ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ

15

30

60 min
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ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ:
ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛИ

►  Ако сте свидетели на инцидент, трябва да наблюдавате ТОЧКАТА НА ИЗЧЕЗВАНЕ 
ПОД СНЕГА 1  и да проведете спасителна операция без забавяне.

►  Алармирайте спасителната служба – тел. 112 (EU), 911 (USA), 02 963 20 00 
(България). Дайте кратки сведения къде и какво се е случило.

 
►  ВСИЧКИ ПРЕМИНАВАТ В РЕЖИМ „ТЪРСЕНЕ” НА ЛАВИННИТЕ УРЕДИ.Зоната на 

търсене 2  ЗАПОЧВА ОТ ТОЧКАТА НА ПОСЛЕДНО ВИЖДАНЕ НАД СНЕГА  1  или 
от линията на потегляне на лавината.

Затрупан човек има шансове за оцеляване при правилна и бърза помощ!
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10m

10m10m

20m20m

20m

►  Първо трябва да претърсите лавинното отложение с ОЧИ И УШИ – търсете частично 
затрупан човек или негови предмети.

► По същото време започнете търсене на сигнал с лавинните уреди.

►  Според броят на търсещите можете да се движите УСПОРЕДНО през максимум 
20 м или на ЗИГ-ЗАГ. 

ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ:
ТЪРСЕНЕ НА СИГНАЛ

10m10m

20m20m

1

200m
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ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ:
ГРУБО ПРЕТЪРСВАНЕ

►  Съвременните дигитални 3-антенни лавинни уреди ще Ви покажат посоката на 
движение.

► СЛЕДВАЙТЕ СТРЕЛКИТЕ на визуалния индикатор. 

►  ДВИЖЕТЕ СЕ БЪРЗО!
Ако цифрите намаляват, Вие наближавате затрупания човек

35SAFETY ACADEMY GUIDE BOOK



►  Когато сте на 2-3 метра от затрупания човек, снижете устройството възможно 
НАЙ-БЛИЗКО ДО СНЕЖНАТА ПОВЪРХНОСТ и забавете движението си. БЕЗ ДА 
ПРОМЕНЯТЕ ОРИЕНТАЦИЯТА НА УРЕДА търсете най-ниския сигнал „НА КРЪСТ”, 
като задължително изследвате за наличие и на други ниски сигнали по същата 
линия!

►  Най-ниският сигнал или центъра между няколко еднакво ниски сигнали в 
окръжност СЕ МАРКИРА с щеки, поставени на „кръст” или лопата.

ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ:
ФИНО ПРЕТЪРСВАНЕ
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25cm

►  Стартирайки от точката на най-ниската индикация на уреда, сондирайте 
систематично през 20-25 cм ОТВЪТРЕ НАВЪН

В случай на съмнение за попадение в тялото НЕ ВАДЕТЕ СОНДАТА!
►  Внимавайте ДА НЕ ЗАТРУПАТЕ ВЪЗМОЖНА ДУПКА в снега, тя може да осигурява 

въздух на затрупания.

Винаги сондирайте със сонда ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА ( ъгъл 90°) на снежната 
повърхност.

ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ:
СОНДИРАНЕ ПРИ РАБОТА С ЛАВИНЕН УРЕД
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►   Вижте ДЪЛБОЧИНАТА НА ЗАТРУПВАНЕ по разграфената сонда 1  отдалечете 
се на СЪЩОТО РАЗСТОЯНИЕ надолу по склона и започнете да копаете във 
V-ОБРАЗНА ПОДРЕДБА.

►  КОПАЕЩИЯТ ОТПРЕД ОТСИЧА снега, а останалите ИЗГРЕБВАТ И ИЗБУТВАТ снега 
назад. През ЕДНА МИНУТА се сменят по часовниковата стрелка.

►  Трябва да се осигури коридор за достигане до пострадалия, а не да се копае дупка!

ЛАВИННИ ИНЦИДЕНТИ:
ОТКОПАВАНЕ

СЪВЕТ: лопати с възможност за сгъване на 90 градуса и с покритие за 
самопочистване могат да бъдат много полезни за изгребване на снега.
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►  След откопаване на пострадалия ПОЧИСТЕТЕ МАКСИМАЛНО БЪРЗО 
ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА и пространството пред гръдния кош. Ако се налага, 
започнете изкуствено дишане и външен сърдечен масаж! 

►  Не местете пострадалия повече от необходимото, ЗАТОПЛЕТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО с 
прилагане на химически грейки и изолация с фолио и не допускайте допълнително 
охлаждане! 

►  Ако е престоял в лавина повече от 35 минути, не раздвижвайте крайниците! 
►  Давайте на пострадалия топли подсладени ТЕЧНОСТИ на малки глътки. Не 

давайте алкохол и други стимулиращи средства.
►  ИЗЧАКАЙТЕ СПАСИТЕЛЕН ЕКИП. В случай на риск от повторно падане на 

лавина или невъзможност за пристигане на спасителен екип, транспортирайте 
пострадалия много внимателно, легнал върху твърда повърхност и добре топло-
изолиран. Препоръчваме Ви посещение на специализиран курс по първа помощ при 
лавинни инциденти и тренировки на CPR поне веднъж годишно!

 ЛАВИНЕН ИНЦИДЕНТ: ПЪРВА ПОМОЩ

ОБАЖДАНЕ ЗА ПОМОЩ - ИМАМ ЛИ ПОКРИТИЕ?

ЕВРОПЕЙСКИ АВАРИЕН 
ТЕЛЕФОН 112
Планински спасителни 
служби:
БЪЛГАРИЯ 
02 9632000
Бавария 112
Австрия 140
Швейцария 1414
Италия 118
Франция 112
Словения 112
САЩ 911

1. Изключете телефона
2.  Включете телефона (без 

въвеждане на ПИН код)
3.  Наберете 112

Набира ли се телефона?

НЕ

НЕ

АКО НЕ Е ВЪЗМОЖНО 
АВАРИЙНО ОБАЖДАНЕ
Придвижете се 
(възможно покритие на 
върхове и била)

НАПРАВЕТЕ 
АВАРИЙНО 
ОБАЖДАНЕ

НЕ

ВЪЗДУШНО
СПАСЯВАНЕПРЕКЪСВАНЕ

1 мин

АЛПИЙСКИ СИГНАЛ ЗА БЕДСТВИЕ: ПРЕКЪСВАНЕ, ОТГОВОР, ПРЕКЪСВАНЕ

ДА

ДА

ДА

1 мин 1 мин

1 мин 1 мин 1 мин

BREAK





БЪДЕТЕ ПОДГОТВЕНИ С 
АКАДЕМИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ 
НА ORTOVOX

Бъдете част от вечерните курсове по безопасност
на ortovox.com
Запишете се и практикувайте своите умения в безплатни вечерни 
курсове по лавинна безопасност в 19 курорта в Източните Алпи!

ост

SIGN IN NOW AND JOIN US!

За България следете информацията в befsa.com
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Дистрибуция в България - магазини СТЕНАТА
Екипировка без компромиси
www.stenata.com / center@stenata.com 
+359 2 980 5491 и +359 88 693 0999 


