
 

1 
 

Млад огнеборец 

 

“К’во пра’йте на тоя млад огнеборец?” е въпрос, 

който често ми задават хората, когато разберат, че 

съм част от отбора МПО”Млад огнеборец” при 

нашето училище – СОУ”Д-р. Петър Берон. Е, със 

следващите няколко реда ще дам отговор на този 

въпрос. 

 Първо, има две дисциплини: бойно разгръщане 

на състезателна пътека и  щафета с препятствия.  

Бойното разгръщне или просто “пътеката”, както 

го наричаме, е може би по-интересната 

дисциплина. Отборът се състои от десет човека: 

един капитан, двама помпияри, двама струяри, 

четирима шланговици и една резерва. Задължение 

на капитана е да рапортува за готовността на 

отбора за старт. Като приключи рапорта и съдията 

даде разрешение за старт, потегляме към финала. 

Тогава отборът се разделя на две части, помпияри 

и струяри, водени от капитана, и шланговици. 

Резервата бяга извън полето, но без нея не може. 

Първата част на тима побягва напред, прескачайки 

воден трап и тараба, влиза в 6-метров тунел, 

надкрачва скамейка и достига две кофпомпи. 

Струярите вземат шланговeте на кофпомпите и се 
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прицелват в мишени. Помпиярите започват да 

помпят, докато достатъчно количество вода 

изпълни нужния литраж на мишената. Щом 

сирените покажат, че целта е изпълнена, 

четворката поема към стойка, на която трябва да 

поставят различни пожарникарски съоражения. 

Изпълнят ли и това, помпиярите и струярите са 

свободни да се подредят редом до своя капитан, 

чакайки той да даде знак с ръка за финал на 

отбора. Другата част от отбора, към която 

принадлежа и аз, сме шланговиците. Както показва 

името, ние работим с шлангове, които се разпъват 

в шлангова линия (шланговете служат за 

предвижване на водата по време на пожари). Всеки 

отделен огнеборец от втората четворка има свое 

задължение и затова е много важно да бъдем 

сработени и да работим в синхрон. Всеки трябва да 

свърже шланга си с нечий друг. Нашата група също 

преодолява гореспоменатите препятствия, но 

вместо стойка със съоръжения, ни очакват възли, 

които трябва да направим. 

Всички тези действия се извършват за около 

минута на трасе, дълго 75м. Цялото бойно 

ръзгръщане изисква много дисциплина, защото 

почти всяка грешка се наказва строго – към времето 
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на отбора се прибавят 10сек., а това може да извади 

отбора от борбата за челните позиции. Нужната 

подготовка се постига с много тренировки.  

Щафетата с препятствия е дисциплина, в която се 

демонстрира бързината на огнеборците, които 

преодоляват препятствия.  

И двете дисциплини изискват бърза мисъл, 

бързина, сръчност и много дисциплина, която се 

постига благодариние на ежедневните тренировки 

и великолепната работа на г-жа. Мария Петрова и 

инс. Ивелин Тонев, без които нямаше да се 

справим. Благодарение на това и резултатите не 

закъсняват. През последните три години на три 

пъти завоювахме победата в областните 

първенства и двукратно станахме вицешампиони 

на България. Второто ни място на републиканското 

състезание през 2010г. ни предостави 

възможността да представяме България на 18-ата 

международна олимпиада по пожароприложен 

спорт и там се класирахме на 15 място от общо 43 

отбора от около 20 държави.  

Сега сме амбицирани на пожънем и други 

успехи! Стига толкова , че трябва да ходя на 

тренировка.  

 Жечко Попов, VIIIА клас 


