
www.redcross.bg

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;

•НИСКА ПЛУВНА КУЛТУРА;

•ЛОША САМОДИСЦИПЛИНА.
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ОПАСНОСТИ ПРИ КЪПАНЕ 
И ПЛУВАНЕ

ДЪННИ ЯМИ И ПРАГОВЕ

www.redcross.bg

Дънните ями представляват рязко 
удълбочаване на дъното, най-често 
образувани вследствие на водни течения и 
след голямо вълнение на морето. 

Попадането в тях става внезапно, 
предизвиква уплаха, преминаваща в паника 
и давенето започва.

Ако човек попадне в яма трябва да запази самообладение и да си 
помогне сам. Като се опитва с отскоци от дъното да се придвижи към по 
плитка част във водата.

Дънните ями се обозначават 
с червени плаващи знаци и табели 
на брега. Тези места не бива да се 
ползват за къпане.
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 ПЛУВАНЕ И СКОКОВЕ В НЕПОЗНАТИ ВОДИ

Опасност представляват подводните 
скали, намиращи се под водата различни 
остри предмети, неизкоренени дървета. 
Сблъсъкът с тях при скок, може да 
причини сериозни травми, които да 
причинят загуба на съзнание и удавяне. 

Особено опасни са язовирите и 
водоемите, които са с непрозрачна вода, 
нивото им е непостоянно и често се 
използват за изхвърляне на различни 
ненужни предмети от бита.

Запомнете - добре е да избягватe такива места!
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 ОБИЛНО ХРАНЕНЕ

 НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

 АЛКОХОЛ

Попадането на храна в дихателните пътища води до 
задушаване и удавяне. 
За да се избегнат инциденти, не трябва да се влиза
във водата 1ч.30мин. – 2 часа след хранене.

 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.



 СТУДЕНА ВОДА
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Във водоеми без 
движение на водата горният 
слой вследствие на 
слънчевото греене се затопля, 
но в дълбочина водата остава 
студена и настъпва по-бързо 
охлаждане на тялото, водещо 
до бързо изтощаване и 
отпадане, муслулни крампи. 

Влизането във водата 
трябва да става постепенно, 
като предварително намокрим 
лицето, крайниците и 
сърдечната област. 



 ПОПАДАНЕ ПОД ЛЕДА
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Запомни: При пропадане в леда, трябва широко 
да разпериш ръце и с приплъзване по гръб да се опиташ 
да стигнеш до най-близкия бряг.

В течаща вода (реки) ледът е най-
дебел и здрав в близост до брега, а в 
тихи води (язовири, езера)- в центъра 
на водоема.



 УМОРА И ИЗТОЩЕНИЕ
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Препоръчва се да се плува в група 
за да може да се окаже помощ. 

Инцидент настъпва след продължително 
плуване без почивка и особено, ако 
водата е студена. Забравя се, че след 
достигането на определената цел 
предстои обратно плуване до брега.
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 МУСКУЛНИ КРАМПИ

Предпазването от такива 
инциденти изисква добра разгрявка на 
всички мускулни групи преди плуване 
и избягване на преумора и 
преохлаждане.

Ако въпреки това се получи гърч, 
човек трябва да запази самообладание. 
С една или две ръце крайникът се сгъва 
или разгъва с цел неколкократно разтягане 
на мускула до неговото отпускане. След 
това мускулът се размачква и се излиза от 
водата с леки плувни движения и смяна на 
плувния стил.

Мускулните крампи представляват не 
волево болезнено съкращаване на 
мускула.
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 ТЕЧЕНИЯ И ВОДОВЪРТЕЖИ

Образуват се от естественото 
движение на водата в реките и от 
вятъра, вълнението, формата на брега 
и релефа на дъното. При висока 
скорост на течението плувеца 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. 

Попадането във водовъртеж е изключително 
опасно, тъй като засмуква къпещите се в 
дълбочина. 
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 ВЪЛНЕНИЯ И ПРИБОЙ

При силно вълнение прибоят има голяма ударна сила, която 
може да повали човек, да го удари в дъното, да го влачи и да му причини 
контузии. 

След достигането до брега водните маси се връщат обратно и 
предизвикват мощен воден поток устремен към морето. 
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 ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ 

Претоварването на 
плавателните съдове /лодки, 
водни колела и др./ може да 
предизвика преобръщане.

При преобръщане на 
плавателен съд, хората трябва да 
останат при него, защото той ще 
им служи като поддържащо 
плавателно средство и по-лесно 
могат да бъдат забелязани от 
брега. 

При упражняването на водни 
спортове за развлечения – водни 
колела, водни ски, водни мотори 
/джетове/, теглене на парашут, 
ветроходство и др. поставянето на 
спасителни ризи или жилетки е 
задължително. 



 НАДУВАЕМИ ПРЕДМЕТИ

Използването на надуваеми лодки, дюшеци, пояси, топки и др. 
Създава у хората неумеещи да плуват измамно чуство за 
сигурност. 

.
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Ползването на надуваемите предмети се 
препоръчва само до дълбочина, от която 
всеки може да излезе сам.

Тези предмети лесно се преобръщат от 
преминаващ наблизо плавателен съд или вълна, 
човек губи контакт с измамния източник на 
сигурност и започва да се дави. 
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ТИНЕСТО ДЪНО, ВОДОРАСЛИ     

Къпане и плуване в такива места не се препоръчва.

Освен, че е неприятно за 
ходене, излизането от такива 
места понякога е много 
трудно.

Водораслите създават неприятни 
усещания при допир до тялото, 
но могат да бъдат и опасни при 
заплитане в тях. 



 НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ
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Обикновено каналите са 
дълбоки, с бързо течащи 
води и със стръмни и 
хлъзгави брегове. 

Излизането от тях може 
да се окаже много трудно, 
дори невъзможно.



ОПАСНОСТИ В БАСЕЙНА
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ПЛУВАНЕ ПОД ВОДА
ОПАСНИ ИГРИ, СКОКОВЕ

Плувци, които се опитват да подобрят 
собствените си или нечии други рекорди 
за плуване под вода, могат да изпаднат 
неусетно в безсъзнание, ако задържат 
дишането си твърде дълго.

БОРИЧКАНЕ И ПОТОПЯВАНЕ
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Черно – бяло знаме:
Обозначава зоната

за влизане и излизане на 
развлекателни плавателни

съдове

Зелено знаме:
къпането разрешено

Жълто знаме:
къпането разрешено,

но с повишено внимание

Червено знаме:
къпането забранено

Червено – жълто знаме:
Начало и край на максимално 
обезопасената брегова ивица

ФЛАГОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ
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 ОПАСНИ ОБИТАТЕЛИ НА ЧЕРНО МОРЕ

МОРСКИЯТ ДРАКОН

МОРСКАТА КОТКА

МЕДУЗИТЕ

МОРСКИЯТ СКОРПИОН



ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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.
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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!


