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Актуалност на изследванията

Горските пожари и последствията от тях се определят като едни от

най-големите бедствия за горите и горското стопанство. По света

пожари изпепеляват от 10 до 15 милиона хектара гори годишно

(JRC Report 2009).

Горската пожарна статистика отбелязва, че в резултат на огнената

стихия се унищожават ценни горски ресурси, засягат се огромни

територии от САЩ, Австралия, Русия, и страните от Южна Европа.

С развитието на дигиталните технологии и системи за наземен и

сателитен мониторниг на горските територии, усилено се работи по

прогнозиране поведението на горските пожари.
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Цел и задачи

Цел: 

Да се създаде нов модел, описващ  разпространение на горски пожари, 
основаващ се на интегриран подход и който да отчита основните определящи 
фактори, контролиращи разпространението на пожарите. 

Задачи за 1 етап:

 Натрупване на база данни, за последното десетилетие 2009-2018 г., за 
оценка на пожарната активност, причини за възникване на горските 
пожари и др. 

 Разработване на модели на документирани горски пожари описани с 
апарата на игровото моделиране.

 Разширяване на теорията на игровото моделиране с нови теоретични 
подходи, с оглед практическото ѝ приложение към областта на 
моделиране на горски пожари.

 Разработване на прототип на програмен продукт, реализиращ широк клас 
двумерни игрови модели. Игровото моделиране дава възможност от една 
страна за модификация и разширение на моделите и правилата за 
функционирането им, а от друга – за комбинация между отделните 
модели. 4



 Анализирана е пожарната ситуация 
в България за периода 2009-2018 -
месечното разпределение на 
пожарите, опожарени горски 
площи по видове собственост, 
причини за възникване на 
пожарите и нанесени щети. 
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Получени резултати на 1 етап от проекта

 Определена е степента на 
пожарната опасност по 
Регионални дирекции на 
горите с използване на 
класически подходи, както и 
на нови интегрални подходи 
като Интеркритериален
анализ.
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 Определен е базовия експериментален участък за 

разработване на игровия модел за разпространение на 

пожари - Кресненското дефиле.
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Получени резултати на 1 етап от проекта
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Сателитни изображения на опожарената 
растителност в Кресненското дефиле
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Сателитни изображения на опожарената 
растителност в Кресненското дефиле



 Софтуерно приложение за създаване на игрови модели на горски 
пожари в България. 

 Приложението е написано на езика за програмиране C и използва 
технологията OpenGL за 2D и 3D визуализация.
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Получени резултати на 1 етап от проекта –

разработен софтуер Make Bulgarian Fire (MkBGFire)



Разпространение на резултатите по проекта
Участие в международни конференции и форуми:

1. Advances in Neural Networks and Applications 2018, September 15-17, 2018, St. St. Konstantin 
and Elena Resort, Bulgaria

2. 13th Annual Meeting of the Bulgarian Section of SIAM - BGSIAM'18, December 18-20, 2018, 
София, България

3. Кръгла маса на тема Facing Forest Fires: Towards a New Paradigm for Europe and the 
Mediterranean, 10-12 февруари 2019, Барселона, Испания

4. XXI Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие”, 22-24 март 
2019 г., Юндола, България

5. 4th International Conference on Numerical and Symbolic Computation – Developments and 
Applications, April, 11-12, ISEP – Instituto Superior de Engenharia do Porto, Порто, Португалия

6. Девети научен семинар на Института за гората, 11-12 април 2019, София, България

7. 6th International IFS and Contemporary Mathematics Conference, 07-10 юни, 2019, Мерсин, 
Турция

8. 6th International Conference with Youth Session Ecological Engineering аnd Environment
Protection (EEEP'2019), 5-7 юни 2019, Бургас, България
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Преведена е и отпечатана брошурата, касаеща новата парадигма за горските пожари в 

Европейския съюз: „Горски пожари, Искра за нови политики на Европейския съюз в 

областта на пожарната интелигентност“.
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Разпространение на резултатите по проекта

Разработен е сайт на проекта: https://forestfires.info/
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Fires are one of the usual threats against the functioning of

forest ecosystems. They are defined as a natural disaster,

since in their majority they are beyond humans’ control.

They directly affect society and environment, with forest

fires annually destroying millions of hectares of forests,

causing human casualties, loss of wildlife, partial devastation

of the soil’s top layer, as well as of places for recreation and

leisure.

The consequences of wildfires’ impact are destroyed unique

ecosystems, species, populations and habitats that are

subjects of protection by national and European legislation

and by the international conventions in the area of

protection of nature and biodiversity. They lead to huge

economic losses as a result of devastation of valuable

resources, while the funds required for their extinguishing

and damage recovery are immense.

It is considered that wildfires contribute to raising the levels

of harmful emissions in atmosphere, which affects climate.

Forest fires also indirectly affect the processes of erosion,

landslides and floods, caused by intensive rainfall on steep

terrains, where vegetation has been destroyed due to fire

incidents and fire related calamities.

 Republic of Bulgaria is situated in Southeastern Europe

and is covered with coniferous and predominating

deciduous forests with a total area 4.243 million ha (38%

forest cover).

 According to statistical data obtained from the fire service,

about 10,000 ha natural and artificial forests have been

destroyed by fires during the last 20-25 years.

 As final result, huge territories have been deforested, the

sanitary functions of forests deteriorated, the infrastructure

was damaged and soil erosion increased.

 In 2017, 513 forest fires were registered in Bulgaria,

estimated at about 2 million euro of direct losses.

 In the same year, researchers from the Forest

Research Institute and the Institute of Biophysics and

Biomedical Engineering at the Bulgarian Academy of

Sciences developed the project “Integrated approach

for modelling of the forest fires spread”, funded by the

Bulgarian National Science Fund. The project aims to

establish scientifically-grounded and formally verified

mathematical models of the occurrence and spread of

forest fires.

 One of the mathematical tools employed in the project

is the theory of Intuitionistic Fuzzy Sets, proposed in

Bulgaria in 1983, which is one of the most actively

researched extensions of Zadeh’s fuzzy sets, allowing

for better handling of uncertainty in real life scenarios.

 The other mathematical tool applied in this research is

the Game Modelling Method, based on the Conway’s

cellular automaton Game of Life, simulating naturally

developing processes and evolution.

 In the frames of the project, the MkBGFire software is

being developed, which can determine the scale of the

fire frontline using a vector mathematical model. The

model is deterministic and guarantees equal results for

equal input data. The frontline of the fire is developed

to appear realistic, in conformity with real fires, and

there is an ongoing research on calibrating the model

against other existing software products.
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