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ПРЕДГОВОР
Уважаеми политици, практици и учени,

През 2018 година в Португалия и само преди няколко

месеца в Гърция платихме високата цена, за да научим,

че рискът от пожар е постоянно присъстваща и

нарастваща заплаха в Европа. Извънредни по размер,

интензивност и опустошителност, „мегапожарите“ са

предизвикателство за възможностите на националните

програми за защита от горски пожари и представляват

основна грижа за ЕС. Активна солидарност и подкрепа

от страна на ЕС са налице във всички етапи при

предотвратяването на пожари, по време на управле-

нието на кризи и при възстановяването след бедствие.

От 1989 г. ЕС финансира изследвания в областта на

горските пожари. Рамката за намаляване на риска от

бедствия от Сендай ясно признава силната роля, която

науката може да изиграе за подобряване на разбирането

ни за риска от горски пожари и комуникирането на

нови знания и иновации.

След трагичните събития от 2018 година, Европейската

комисия предприе няколко инициативи, включително

преглед на 20-годишни проучвания за горските пожа-

ри, с цел да се открият нови перспективи за бъдещо

управление на риска от пожари в Европа.

Въз основа на заключенията от проектите на ЕС в

областта на научните изследвания и иновациите и от

многостранните работни срещи на заинтересованите

страни, този доклад идва навреме, за да инициира

постоянен диалог между науката, мениджмънта и

политическите играчи за обмен на визии и ноу-хау. Той

извежда на преден план концепцията за интегрирано

управление на пожарите и предлага широк набор от

решения за предотвратяване и борба с горските

пожари.

Осигуряването на достъп до натрупаните знания и

изводите от тях за развитие на стратегии за намаляване

на риска от горски пожари са предпоставка за

прилагане на адекватни политики и за по-добра защита

на европейските граждани, икономиката и околната

среда от мегапожарите.

Надявам се, че препоръките от този доклад ще послу-

жат като призив за действие и ще се засили обменът на

информация и сътрудничество в рамките на европей-

ската общност ангажирана с въпросите за горските

пожари в ЕС.

Искам да благодаря на всички служители и експерти на

ЕС, които допринесоха за доклада със своята упорита

работа, отдаденост и ентусиазъм.

КарлушКарлушКарлушКарлуш МоедашМоедашМоедашМоедаш,

Комисар по въпросите на изследванията, 

науката и иновациите.
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Резюме
Горските пожари представляват сериозна и нарастваща

заплаха в цяла Европа, и по-специално в Гърция,

Испания, Франция, Италия и Португалия. Въпреки

намаляващата тенденция по отношение на броя на

пожарите и опожарените зони, която се наблюдава в

някои страни след 80-те години на миналия век, по-

големи и по-опустошителни пожари (т.е. мегапожари)

представляват предизвикателство за възможностите на

много програми за защита от горски пожари в Европа.

Тази тенденция е резултат от небалансирани политики,

които могат да бъдат ефективни при потушаване

на пожари при нормални метеорологични условия, но

са недостатъчни за предотвратяване на екстремни

събития като мегапожари.

Мегапожарите възникват и се разпространяват в

силно неблагоприятни климатични условия,

които често ги правят извънредни, поради техния

размер, интензивност, както и поради тяхното

силно и дълготрайно влияние върху обществото,

икономиката и околната среда.

Европейският съюз финансира изследвания в областта

на горските пожари през последните две десетилетия

чрез своите Рамкови програми и други финансови

инструменти. Около 60 научноизследователски проекта,

от широкомащабни интегрирани проекти до по-

традиционни проекти или индивидуални стипендии по

програмата „Мария Склодовска-Кюри“, са получили

общo от ЕС помощ на стойност над 100 милиона евро.

Настоящият документ прави критичен преглед на

резултатите от изследванията на ЕС за горските пожари

с цел проучване на адаптацията на политиките за

справяне с новите предизвикателства, наложени от

мегапожарите. Прегледът показва, че финансираните

от ЕС изследвания са стимулирали напредък по

отношение на познанията за пожарите, оперативното

управление и механизмите за подпомагане вземането

на решения, като същевременно са подобрили сътруд-

ничеството между ключовите участници. Прегледът

набелязва конкретни мерки за подобрение.

� Налице е тенденция да се залага на мерки по поту-

шаването на пожарите, със съответните кратко-

срочни резултати, вместо в дългосрочен план да се

положат необходимите инвестиционни усилия за

превенция (включително адаптиране към

изменението на климата), което би могло да

подобри ефективността на програмите за защита от

горски пожари.

� Концепцията за интегрирано управление на

пожарите осигурява много полезна рамка, която

включва разглеждане на различни социално-

икономически и екологични аспекти, свързани с

управлението на пожарите.

� Държавите-членки на ЕС се сблъскват с подобни

проблеми с управлението на риска от горски

пожари, но използват различни стандарти на обу-

чение, компетенции и операции. Хармонизираните

информационни системи за аварийно реагиране,

превенция на горски пожари, мониторинг на риска

и събиране на данни биха осигурили по-добро

сътрудничество, координация на ресурсите и

трансфер на знания между агенциите и заинтере-

сованите страни.

� Местните особености (напр. пожароопасно време,

социално-икономически дейности, земеползване и

динамика на растителността, културно възприе-

мане и осъзнаване на риска) са критични за разби-

рането и управлението на горските пожари и

трябва да бъдат интегрирани в политиките, свър-

зани с пожарите, на местно и национално равнище,

както и на равнище ЕС.

Анализът на знанията, методологиите и технологиите,

произведени през последните две десетилетия

открива нови перспективи за управление на риска от

горски пожари с оглед промените в климата и околната

среда, социалните и културните тенденции, динами-

ката на растежа. На базата на констатациите от

прегледа и заключенията от многостранната работна

среща с участието на заинтересованите страни възник-

наха ключови препоръки, които се предлагат за по-

широк диалог между основните участници с цел

подобряване на управлението на риска от горски

пожари в Европа.
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ИНТЕГРИРАНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОГЪНЯ

ЧОВЕШКО 

ПОВЕДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

БИОМАСАТА

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

И ИНОВАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ 

НА КРИЗИ

ГРАДСКО И 

ПОЗЕМЛЕНО 

ПЛАНИРАНЕ

ЕКОСИСТЕМИ

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕС

КИ КЛИМАТ

ГРАФИКА 1. Препоръки към публичните политики за подобрено управление на риска от горски пожари

Предизвикателства пред политиките

Препоръки към политиките

Свързване на предизвикателствата и 
препоръките с аспекти ва управление 
на риска от горски пожари

Пренасочване на фокуса от гасене към
превенция на пожарите и увеличаване
на информираността и подготвеността 
на населението, изложено на риск

Насърчаване на ефективно 
научнообосновано управление
на горските пожари и 
информирано вземане на
решения

Подкрепа за проактивни превантивни
действия, адаптирани към контекста 
на местния социално-икономически
и екологичен контекст

Интегриране на принципите
на екологията на огъня в 
стратегиите и политиките
за управление на пожарите 
за подкрепа на устойчиво 
управление на горите

Развиване на синергии
между ЕС и националните
политики за подобряване
на управлението на
риска от горски пожари

Подкрепа за междусекторно
и многостепенно управление
за стимулиране на
въздействието на публичните
политики върху управлението
на риска от горски пожари

Допринасяне за устойчиви ландшафти и общности
чрез интегрирано управление на пожарите

Подобряване на готовността чрез системи за 
управление FireSmart, оправомощени от местните

общности

Подобряване на противопожарната
дейност и спасителните способности
на първите отзовали се на мястото
на кризата

Укрепване на капацитета на ЕС 
за реагиране при бедствия за 
осигуряване на по-добра защита на
гражданите на Съюза

Наборът от препоръки за политиката следва логичната

последователност на цикъла на управление на пожара

и се отнася до основните човешки, физически и еко-

логични елементи с въздействие върху процеса на

управление на риска (вж фигурата). Предложените

препоръки трябва да бъдат взети предвид в контекста

на съответните политически предизвикателства (опре-

делени по научен метод, основаващ се на факти и

доказателства) и да подкрепят цялостния процес на

разработване на политиките на ЕС.
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1.  АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В ЕВРОПА

Горските пожари (терминът, използван в Европа за

обозначаване на нежелани пожари, опустошаващи

гори и нелесопригодни земи) представляват сериозна

опасност в Европа, като предизвикват големи еколо-

гични и икономически загуби и оказват въздействие

върху човешкия живот. Над 40000 пожара годишно са

докладвани от 2010 г. до 2016 г. в Гърция, Испания,

Франция, Италия и Португалия, където се намира по-

голямата част от опожарената площ (приблизително

85% от общата опожарена площ в Европа). Терито-

риите, засегнати от пожар всяка година в периода от

2010 г. до 2017 г. възлизат на 350000 хектара. От 80-те

години на миналия век досега е регистриран значите-

лен спад в броя на пожарите и в общата опожарена

площ в най-засегнатите страни, с изключение на

Португалия, (вж. Фигура 1). Тези средни стойности

обаче варират значително от година на година; за

дадена година е отчитана средна опожарена площ

двойно или тройно по-голяма в сравнение с пред-

ходните години. Поради изменението на климата,

анализите на горските пожари в Европа от последните

30 години показват удължаване на продължителността

на пожароопасния сезон, като екстремните събития

свързани с пожари се случват също през юни и

октомври, на границите на традиционния пожароопасен

сезон.

ФИГУРА 1. Средни стойности на опожарената площ (ha) за година вследствие от горски пожари

през последните няколко десетилетия в петте най-големи страни в Южна Европа.
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1990–1999

2000–2009

2010–2016

Португалия Испания Франция Италия Гърция

Въздействие на горските пожари в ЕС за периода 2000-2017 година

� Екологични загуби : 8,5 милиона хектара опожарена площ, приблизително 480 000 ха годишно.
� Човешки жертви: 611 пожарникари и цивилни са загинали, близо 34 души годишно.
� Икономически загуби: над 54 млрд. евро, приблизително 3 млрд. евро годишно. При бърз

икономически растеж и увеличаване на емисиите на парникови газове, икономическото
въздействие върху Гърция, Испания, Франция, Италия и Португалия може да достигне над 5
млрд. евро годишно до 2070-2100 г.

Източници: Европейска информационна система за горски пожари (EFFIS), доклад на ЕК PESETA II

Източник: EFFIS
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2. ЕВРОПА В НОВИЯ КОНТЕКСТ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ

Продължителното използване на земята от човека,
измененията на климата и свързаните с това из-
вънредни ситуации, като пожарите, са оформили в
най-голяма степен европейските ландшафти, и по-
специално, настоящите мозаечни модели, характерни
за растителността в средиземноморските екосистеми.
Огънят е естествен компонент, двигател на еволюцията
и адаптацията на местни растителни видове в много
рискови по отношение на опасността от пожар
екосистеми в Европа. Проблемът е в промените в
честотата, размера и интензитета на пожарите, към
които нито екосистемите, нито общностите са
адаптирани. Големите и по-интензивни горски пожари
се очертават като все по-сериозен проблем 1. Въз-
никването на такива екстремни горски пожари се
определя от два основни фактора: какви са метеоро-
логичните условия и доколко са склонни към пожар
залесените територии. В неблагоприятни метеоро-
логични условия условия като топлинни вълни, тези
екстремни горски пожари или мегапожари могат да се
разразят в течение на няколко дни, при което много-

бройни големи пожари едновременно опустошават
значителни части от цяла територия или държава.
2018 г. е поредната година, в която в Гърция продъл-
жава поредицата от трагични събития, започнали в
испанския Леванте през 1994 г., а впоследствие
продължили в Португалия (2003, 2005 и 2017 г.),
Испания (2006 и 2017 г.) и Гърция (2000 и 2007 г.), като
изброените са само някои от най-лошите случаи.

Този нов контекст на горските пожари се определя от
поведението на екстремните пожари, характеризиращо
се с бързо разпространение на огъня, интензивно
горене, разпространение на огъня на далечни
разстояния и непредсказуеми обрати. Освен сериозно
екологично въздействие, екстремните горски пожари
имат извънредно социално-икономическо въздей-
ствие по отношение на загубата на човешки живот и
икономически щети. Повечето щети, причинени от
пожари, са вследствие на екстремни горски пожари,
които представляват около 2% от общия брой пожари.

1 Tedim, F. et al. (2018), ‘Defining extreme wildfire events: difficulties, challenges, and impacts’, Fire, Vol. 1, No 1, p. 9.
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Тенденцията в повтарящите се трагични пожарни
сезони в Европа отразява ограниченията на конвен-
ционалните стратегии и програми за управление на
горите и горските пожари по отношение на ефектив-
ното справяне с това явление. Досега е постигнат
напредък на различни нива, включително прераз-
глеждането на националните програми за горите,
разработването на критерии и показатели за
устойчиво управление на горите и доброволни
кодекси за спазване на добри практики. Въпреки това,
нарастващият брой на екстремните пожари показва,
че съвременните стратегии за управление на земята
трябва да отчитат режимите на смущения и типовете
екосистеми, които определят дадени райони като
пожароопасни. Този нов контекст изисква по-
ефективно научнообосновано управление на горските

пожари и вземане на решения, основано на инфор-

мираност относно рисковете, които отчитат социално-

икономическите, климатичните и екологичните корени
на горските пожари. Това също така означава прена-

сочване на фокуса от потушаването към превенцията

в рамките на интегрираното управление на пожарите
и повишаване на информираността и подготвеността

на населението в риск. Преодоляването на новия
контекст на горски пожари в Европа съответно
предполага засилване на европейското сътрудни-
чество в областта на управлението на риска от горски
пожари чрез ефективнa синергия между целите на

европейските и националните политики и терито-

риалното управление. В резултат на това биха могли
да се приложат по-балансирани стратегии за
устойчиво управление на горите 2, които обединяват
аспектите по превенция, адаптиране към климата,
образование, подготвеност, гасене и възстановяване
на горите.

2 Устойчивото управление на горите е „стопанисването и използването на горските територии по начин и с
определен темп, които поддържат тяхното биологично разнообразие, продуктивност, капацитет за възстано-
вяване, жизненост и техния потенциал да изпълняват сега и в бъдеще съответните екологични, икономически и
социални функции, на местно, национално и глобално равнище и това не причинява вреда на други
екосистеми“. Министерска конференция за опазване на горите в Европа. Резолюция H1 от Хелзинки (1993).

ФИГУРА 2. Възникване на горски пожари с горящи територии от над 500 ha в периода 1981-1999 г.

(на горната карта) и в периода 2000-2017 г. (на долната карта).

Източници: Проект FUME “Lessons learned and
outlook” и Европейска информационна система
за горски пожари EFFIS (Служба за управление
на извънредни ситуации „Коперник“).
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Научните изследвания и иновациите в Европейския съюз

са изиграли и продължават да играят ключова роля при

установяването и адресирането на тези политически пре-

дизвикателства чрез разкриване на възможности за

устойчива промяна, овладяване на погрешни схващания

относно какво, как и защо, и същевременно утвърж-

даване на вземане на решения и управление на горските

пожари в Европа, основано на факти и доказателства.

Направеният скорошен научен преглед на научноизсле-

дователските и иновационни проекти, финансирани от

ЕС, допринесе за установяването на някои от основните

предизвикателства пред публичните политики, свързани

с управлението на риска от горски пожари, които могат

да бъдат допълнително адресирани от съответните

политики на Съюза и националните политики.

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО НАУЧНООБОСНОВАНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ И ИНФОРМИРАНО 
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Налице е огромно количество информация относно

горските пожари на местно, регионално и глобално

равнище. ЕдноЕдноЕдноЕдно отототот основнитеосновнитеосновнитеосновните предизвикателствапредизвикателствапредизвикателствапредизвикателства обачеобачеобачеобаче ееее

дададада сесесесе гарантира,гарантира,гарантира,гарантира, чечечече практикатапрактикатапрактикатапрактиката нананана управлениеуправлениеуправлениеуправление нананана пожапожапожапожа----

ритеритеритерите ииии свързанотосвързанотосвързанотосвързаното сссс неянеянеянея ръководстворъководстворъководстворъководство използватизползватизползватизползват пълнопълнопълнопълно----

ценноценноценноценно научнонаучнонаучнонаучно обоснованитеобоснованитеобоснованитеобоснованите констатацииконстатацииконстатацииконстатации ииии иновациииновациииновациииновации....

Следва да се положат конкретни усилия за подобряване

на трансфера и обмена на знания между практикуващи

лица и лица, отговорни за вземането на решения, по-

специално по отношение на следното.

� ПоведениетоПоведениетоПоведениетоПоведението нананана пожаритепожаритепожаритепожарите ииии тенденциитетенденциитетенденциитетенденциите приприприпри тяхтяхтяхтях.

Рискът от горски пожари се определя от комбинация

от много фактори, включително растителност, кли-

мат, практики за управление на горите и други

социално-икономически параметри. Действията по

управлението и разполагането на ресурси за въз-

пиране на пожари се планират въз основа на това

къде и как се появяват пожари. Следователно,

прецизното картографиране на пожарите и статисти-

ческите данни, описващи как се променят горските

пожари във времето и пространството, се считат за

съществени при оценяването на ролята на движещи

фактори, като климат, наземни характеристики,

пожарна политика и др. За създателите на политики и

агенциите за управление е необходима информация

относно вероятността, поведението и пространстве-

но-времевите тенденции при горските пожари за

управлението на пожароопасни райони и за оценката

на ефикасността на плановете за превенция. Терито-

риалните и екологичните политики имат голям

потенциал за справяне със структурните причини за

възникване и разпространение на огъня в дълго-

срочен план.

„Непосредствените„Непосредствените„Непосредствените„Непосредствените приоритетиприоритетиприоритетиприоритети нананана изследователизследователизследователизследовател----

скатаскатаскатаската ииии развойнатаразвойнатаразвойнатаразвойната дейностдейностдейностдейност сесесесе изразяватизразяватизразяватизразяват вввв надзора,надзора,надзора,надзора,

управлениетоуправлениетоуправлениетоуправлението нананана пожаритепожаритепожаритепожарите ииии риска,риска,риска,риска, информациятаинформациятаинформациятаинформацията

ииии общественотообщественотообщественотообщественото поведениеповедениеповедениеповедение попопопо отношениеотношениеотношениеотношение нананана

селскитеселскитеселскитеселските териториитериториитериториитеритории....““““

ТиагоТиагоТиагоТиаго ОливейраОливейраОливейраОливейра –––– председателпредседателпредседателпредседател нананана структурнотоструктурнотоструктурнотоструктурното

звенозвенозвенозвено попопопо изгражданеизгражданеизгражданеизграждане нананана интегриранаинтегриранаинтегриранаинтегрирана системасистемасистемасистема зазазаза

управлениеуправлениеуправлениеуправление нананана пожаритепожаритепожаритепожарите вввв селскитеселскитеселскитеселските районирайонирайонирайони вввв

ПортугалияПортугалияПортугалияПортугалия

Насърчаване на ефективно научнообосновано управление

на горските пожари и информирано вземане на решения

Пренасочване на фокуса от потушаване към превенция и

повишаване на информираността и подготвеността на

населението в риск

Развиване на синергии между европейските и националните

политики за подобряване на управлението на риска от

горски пожари

Допринасяне за устойчиви ландшафти и общности чрез

интегрирано управление на пожарите

Подобряване на капацитета за противопожарна и спаси-

телна дейност на първите отзовали се в ситуация на криза

Околна среда, климат, земеделиеОколна среда, климат, земеделиеОколна среда, климат, земеделиеОколна среда, климат, земеделие

и развитие на селските районии развитие на селските районии развитие на селските районии развитие на селските райони

Стратегия на ЕС за горитеСтратегия на ЕС за горитеСтратегия на ЕС за горитеСтратегия на ЕС за горите

Обща селскостопанска политикаОбща селскостопанска политикаОбща селскостопанска политикаОбща селскостопанска политика

Стратегия на ЕС за адаптиране на климатаСтратегия на ЕС за адаптиране на климатаСтратегия на ЕС за адаптиране на климатаСтратегия на ЕС за адаптиране на климата

Директива на ЕС за местообитаниятаДиректива на ЕС за местообитаниятаДиректива на ЕС за местообитаниятаДиректива на ЕС за местообитанията

Стратегия на ЕС за биологичното разнообразиеСтратегия на ЕС за биологичното разнообразиеСтратегия на ЕС за биологичното разнообразиеСтратегия на ЕС за биологичното разнообразие

РаботаРаботаРаботаРабота, растеж и инвестиции, растеж и инвестиции, растеж и инвестиции, растеж и инвестиции

Европейски фонд за регионално развитиеЕвропейски фонд за регионално развитиеЕвропейски фонд за регионално развитиеЕвропейски фонд за регионално развитие

Кохезионен фонд, Хоризонт 2020, LIFE +Кохезионен фонд, Хоризонт 2020, LIFE +Кохезионен фонд, Хоризонт 2020, LIFE +Кохезионен фонд, Хоризонт 2020, LIFE +

Стратегия на ЕС за биоикономикаСтратегия на ЕС за биоикономикаСтратегия на ЕС за биоикономикаСтратегия на ЕС за биоикономика

Гражданска защитаГражданска защитаГражданска защитаГражданска защита

Механизъм за гражданска защита на ЕС (rescEU)Механизъм за гражданска защита на ЕС (rescEU)Механизъм за гражданска защита на ЕС (rescEU)Механизъм за гражданска защита на ЕС (rescEU)

Космическа политика на ЕС (Космическа политика на ЕС (Космическа политика на ЕС (Космическа политика на ЕС (Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus ---- EFFIS)EFFIS)EFFIS)EFFIS)

Предизвикателства пред публичните

политики относно горските пожари
Сфери на европейските политики
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� ГорскитеГорскитеГорскитеГорските пожарипожарипожарипожари ииии изменениятаизменениятаизменениятаизмененията нананана климатаклиматаклиматаклимата. Изме-

ненията на климата засягат горските пожари, както

директно – чрез климатичните условия, които влияят

за възникването и разпространението на огъня, така

и косвено – чрез въздействието му върху расти-

телността и горимите материали. Дейностите по

планиране на горите се изготвят с времеви график от

по няколко десетилетия, което изисква да се вземе

под внимание как ще се измени климатът и какво ще

е неговото въздействие върху бъдещото здраве на

горите и предпоставките за пожар. Разбирането за

това как бъдещите изменения на климата ще

продължат да оказват влияние върху горите и тяхната

уязвимост към пожар в Европа е важно при

определянето на противопожарната адаптация и

потенциала на горите и естествените територии за

смекчаване на въздействието на огъня. Освен това,

трябва да подготвим горите на ЕС и горския сектор, за

да се справим с естеството и мащаба на предизви-

кателствата, предизвикани от измененията на

климата. Това ще зависи от различните териториални

сценарии, съществуващи в Европа според различни

пространствени скали.

� ЕкологиятаЕкологиятаЕкологиятаЕкологията нананана огъняогъняогъняогъня.... Ландшафтите са отражение на

изминалата експлоатация и прилаганите действия за

управление на териториите, по-специално в Южна

Европа, където пожарите са често срещани. В кон-

текста на промените на пожарните режими, кли-

мата и растителното наследство, управлението на

тези екосистеми с цел опазване на ползите от тях се

явява предизвикателство. За тази цел предоставя-

нето на информация за реакцията на екосистемите

при пожар е най-важно за управлението на ландшаф-

тите и планирането на възстановяването след пожар.

� ОгънятОгънятОгънятОгънят ииии хоратахоратахоратахората. Животът в непосредствена близост

до горски пожари е силно повлиян от вида пожарен

режим, валиден за даден район, и от степента, в

която общностите могат да ограничат уязвимостта и

излагането им на риск. Промените в социално-

икономическите характеристики на населението

могат да повлияят на текущата пожарна активност в

дадена област. Допирните точки между дивата

природа и градската среда и между селото и града са

пространственото проявление на връзката между

огъня и хората и най-близката скала за излагането на

риск и намаляването на риска. Подобряването на

нашето разбиране за възприемането на хората на

управлението на пожарите и свързаните с тях поли-

тики е предпоставка за успешното им прилагане.

2. ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ФОКУСА ОТ ПОТУШАВАНЕ КЪМ ПРЕВЕНЦИЯ 
И ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ПОДГОТВЕНОСТТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО В РИСК

В много страни извън Европа, като САЩ, преходът от

пълен акцент върху контрола над пожарите към по-

интегрирани политики за управлението им настъпва

вследствие от катастрофални пожари, поставящи в опас-

ност противопожарните системи и изискващи непрекъс-

нато увеличаване на бюджета. Подобни тенденции са

наблюдавани в по-слаба степен и в Европа.

Значението на превенцията от горски пожари и ползата

от нея са демонстрирани чрез различни научни проекти в

Средиземноморския регион. В момента превенцията

съставлява част от политиката за управление на пожари

във всички южноевропейски страни, но въпреки това не

получава необходимото внимание и финансиране в

сравнение с борбата с пожарите. Също така, готовността
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на службите и общностите да се справят с екстремни

пожари често съвсем не е оптимална.

дение, както и обучение на персонала за ефективни

аварийни операции, включително планове за ева-

куация или ограничаване на щетите. Това също води

до повишаване на обществената информираност и

образование и справяне с погрешното схващане, че

противопожарната защита е отговорност единствено

на противопожарната служба.

� ГраницатаГраницатаГраницатаГраницата междумеждумеждумежду диватадиватадиватадивата природаприродаприродаприрода ииии градскатаградскатаградскатаградската средасредасредасреда....

Обезлюдяването на селските райони и разширя-

ването на градските райони в Западна Европа водят

до създаването на важни връзки между къщите (и

друга изградена инфраструктура) и горите, и другите

видове растителност с натрупана биомаса. При

запалване, такова голямо количество горим материал

може да създаде много значителни заплахи за хората

и да направи много по-трудно коорди-нирането на

противопожарните и други дейности за гражданска

защита. Тази ситуация, известна в международен

план като връзката „дива природа – град“ или „село –

град“, е допринесла за по-интензивни горски пожари,

способни да опустошат големи географски райони,

причинявайки значителни загуби на човешки живот и

собственост. Огранича-ването на разпространението

на интерфейса „дива природа – град“ и смекчаването

на въздействието на горските пожари в тези гранични

области откриват много социални и научни

предизвикателства, като например установяването на

стандарти за строител-ство и развитие, определящи

зони за защита на активите с подходящо управление

на горимите материали и прогнозиране на

разпространението и поведението на пожара в

граничните области и предоставянето на тази

информация на обществе-ността за по-добър отговор

в случай на извънредна ситуация.

„Без„Без„Без„Без гасенегасенегасенегасене нананана пожарипожарипожарипожари превенциятапревенциятапревенциятапревенцията имимимим ееее

безпобезпобезпобезполлллезнаезнаезнаезна,,,, нонононо безбезбезбез превенцияпревенцияпревенцияпревенция гасенетогасенетогасенетогасенето ееее

невъзможноневъзможноневъзможноневъзможно....““““

ПроектПроектПроектПроект EFIRECOMEFIRECOMEFIRECOMEFIRECOM

� ОценяванеОценяванеОценяванеОценяване нананана пожароопаснотопожароопаснотопожароопаснотопожароопасното времевремевремевреме ииии пожарнатапожарнатапожарнатапожарната

опасностопасностопасностопасност.... Пожарите обикновено възникват при

определени метеорологични условия. Чувствител-

ността на огъня към промените във времето варира

от място на място. За операционни цели се използват

индекси на пожароопасното време, базирани на

метеорологични променливи, за прогнозиране на

вероятността от възникване и разпространение на

пожар. Правилното разбиране за това как метеоро-

логичните условия влияят върху разпространението и

интензивността на пожарите е задължително условие

за точното прогнозиране на пожарната опасност.

Подобряването на метеорологичната диагностика и

прогнозите за пожарна опасност биха довели до по-

ефективно използване на ресурсите за потушаване на

пожари и планиране на аварийни операции.

� ПротивопожарнаПротивопожарнаПротивопожарнаПротивопожарна готовностготовностготовностготовност. Големи и много интен-

зивни горски пожари се срещат в много различни

региони в Европа и различните служби и общности

като цяло не са готови да се справят с тези нови

предизвикателства. Подготвеността на службите и

общностите за справяне с тези събития изисква аде-

кватна оценка на риска и навременна комуникация

чрез разработване на системи за ранно предупреж-
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� УправлениеУправлениеУправлениеУправление нананана горимитегоримитегоримитегоримите материалиматериалиматериалиматериали. Променящите се

социално-икономически условия в селските райони до-

принесоха за промяната на горите по отношение на

площ, запаси и структура. Смята се, че тези промени

са ключови фактори за повишаването на честотата и

въздействието на горските пожари в целия континент

през изминалия век. Тенденцията за нарастване на

количеството и плътността на горимите материали в

Южна Европа може също да се дължи и на

запустяването на земите, неадекватното управление

на ландшафта и горите и политиките за елиминиране

на пожарите. Прогнозираното задълбочаване на

сушата и свързаното с него повишаване на запали-

мостта на горимите материали поради промените

пейско равнище, което ще доведе до подобряване

на нивото на международната помощ при борба с

пожарите.

� ПожарнаПожарнаПожарнаПожарна безопасностбезопасностбезопасностбезопасност.... Безопасността е ключов

проблем за всички участващи в управлението на

пожарите. Направени са изследвания относно избора

на подходящи противопожарни защитни средства, но

също така и относно насърчаването на дейности за

осигуряване на безопасността на реално и потен-

циално уязвими райони (например, на границите

между дивата природа и градската среда) и групи от

хора, например, туристи. Кампаниите за повишаване

на осведомеността, които се фокусират върху пожар-

ната безопасност, но също и върху оптимизирането

на операциите – като оборудването на пожарника-

рите и използването на горски пътища за евакуация и

за безопасно гасене на пожари – също са част от

проблема за пожарната безопасност. Основните пре-

дизвикателства при овладяването на този аспект от

борбата с пожарите се крият в риска, свързан с

неправилни решения, които могат да изложат живот

на ненужна опасност. Тъй като вземането на решения,

свързани с безопасността, е деликатен и сложен

процес, има нужда от силно сътрудничество и обмен

на опит и познание в Европа и света, за да може да се

препоръчат нови възможности в тази област.

„„„„ЗаЗаЗаЗа дададада сесесесе подготвимподготвимподготвимподготвим зазазаза мегапожарите,мегапожарите,мегапожарите,мегапожарите, нененене сесесесе

нуждаемнуждаемнуждаемнуждаем повечеповечеповечеповече ресурси,ресурси,ресурси,ресурси, аааа отототот попопопо----добродобродобродобро

управлениеуправлениеуправлениеуправление нананана ландшафтителандшафтителандшафтителандшафтите....““““

МаркМаркМаркМарк КастелнуКастелнуКастелнуКастелну,,,, ПожарнаПожарнаПожарнаПожарна службаслужбаслужбаслужба ннннаааа КаталунияКаталунияКаталунияКаталуния

� Наземен,Наземен,Наземен,Наземен, въздушенвъздушенвъздушенвъздушен ииии космическикосмическикосмическикосмически мониторингмониторингмониторингмониторинг.... В

случай на екстремни метеорологични условия въз-

никналият огън може бързо да се превърне в голям и

интензивен горски пожар с катастрофални последици.

Навременното и точно откриване на пожара изисква

знанията ни за горите и за поведението на огъня да

се интегрират на стратегическо и тактическо ниво.

Следователно, бързото откриване на пожари е от

основно значение за координирането и извършва-

нето на по-бърза и по-силна първоначална атака.

� ПротивопожарниПротивопожарниПротивопожарниПротивопожарни техникитехникитехникитехники ииии технологичнитехнологичнитехнологичнитехнологични средствасредствасредствасредства....

Нарастващата интензивност на горските пожари, както

и повишената загриженост за пожарната безопасност

и свързаните с пожарите разходи, изискват по-добри

стратегии и тактики за противопожарна дейност.

Налице е силна необходимост от професионално

развитие на противопожарната дейност и насърча-

ване на практиките за безопасност на пожарникарите

за справяне с екстремните пожари в Европа. Успеш-

ното професионално развитие в сферата на проти-

вопожарната дейност зависи от интегрирането на

обучение и образование, съобразени с принципите

на интегрираното управление на пожарите. Необхо-

дими са общи системи за командване при аварии и

общи стандарти за изграждане на капацитет за обу-

чение за справяне с извънредни ситуации на евро-

3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ДЕЙНОСТ 
И СПАСИТЕЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПЪРВИТЕ ОТЗОВАЛИ СЕ 
НА МЯСТОТО НА КРИЗАТА

в климата допълнително засилват риска от горски

пожари извън съществуващите пожароопасни зони.

Следователно, съществува необходимост от интегри-

ране на принципите за предотвратяване на горските

пожари в стратегиите за управление на земите и

горите.
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на пожарите. Влиянието на многостепенната структура

на ръководство е ключов въпрос в управлението на

горските пожари. Следователно, включването на мно-

жество организации в управлението на пожарите, от

национално до местно ниво, изисква ясно дефини-

ране на правомощията, функциите, задачите и отго-

ворностите, както и ефективна координация на техните

дейности.

� Съществени недостатъци могат да бъдат установени

по отношение на възприеманетовъзприеманетовъзприеманетовъзприемането нананана резултатитерезултатитерезултатитерезултатите отототот

научнитенаучнитенаучнитенаучните изследванияизследванияизследванияизследвания приприприпри изготвянетоизготвянетоизготвянетоизготвянето нананана политикитеполитикитеполитикитеполитиките

и оперативното управление на горските пожари,

което отразява съпротивата, дължаща се на опреде-

лени интереси, дълбоко вкоренени убеждения, стра-

хове и традиции, неадекватнo разпространение на

информация, административни ограничения и, поня-

кога, просто съпротива срещу промяната. Адекват-

ните управленски механизми могат да улеснят

интегрирането на науката в практиката. По подобен

начин, прозрачността и откритостта в тези управлен-

ски механизми могат да засилят участието на гражда-

ните и отговорността на политиците, отваряйки пътя

за интегрирането на традиционни и местни знания.

� Друг важен елемент от политиката е свързан със

следпожарнотоследпожарнотоследпожарнотоследпожарното управлениеуправлениеуправлениеуправление нананана опожаритеопожаритеопожаритеопожарите районирайонирайонирайони.

Въпреки че във всички държави-членки на ЕС

опожарените територии са защитени от промени в

земеползването в продължение на определен брой

години след пожара, незабавното и задължително

повторно залесяване вече не е очевидно изискване.

Традиционният подход за управление на опожаре-

ните райони в Средиземноморския регион от 19-ти

век досега се основава на повторно залесяване с

иглолистни видове. Днес диапазонът от алтернативи

е много по-широк (например, естествена регене-

рация или пасивно възстановяване; подпомагано

възстановяване чрез подходящи лесовъдски техники

за подпомагане на естествената регенерация; актив-

но възстановяване чрез засяване или засаждане, и на

последно място употреба на земята за други, раз-

лични от горски цели). При все това, методите за

възстановяване след пожар, които понастоящем се

прилагат в Европа, не винаги отчитат пожарната

екология на засегнатите видове гори и растителност.

� ЕкологичнатаЕкологичнатаЕкологичнатаЕкологичната роляроляроляроля нананана огъняогъняогъняогъня ииии неговотонеговотонеговотонеговото контролираноконтролираноконтролираноконтролирано

използванеизползванеизползванеизползване за постигане на целите на управлението

(например, екологична приемственост, подобряване

на пасищата за диви и стопански животни, намалява-

не на горимите материали и гасене с насрещен огън)

Пожарните режими се променят почти навсякъде по

света в резултат от климатичните промени и измене-

нието на земната покривка и земеползването. Въпреки

че по-голямата част от годишно опожарените площи в

Европа са съсредоточени в южните страни, през послед-

ното десетилетие северните райони като Скандинавия

също пострадаха от безпрецедентни горски пожари.

Предизвикателства от такъв мащаб трудно могат да

бъдат управлявани от отделните страни. Въпреки това,

националното законодателство и политиките относно

горските пожари са различни в отделните държави-

членки на ЕС, според различните стратегии за излагане

на риск и управление на риска, политическото лидерство

и участието на заинтересованите страни, но също и

поради различните държавни служби, отговорни за

управлението на риска от пожар.

� Съгласно принципа на субсидиарност на равнище ЕС,

формулиранетоформулиранетоформулиранетоформулирането нананана политикитеполитикитеполитикитеполитиките вввв областтаобласттаобласттаобластта нананана горитегоритегоритегорите ееее

отговорностотговорностотговорностотговорност нананана държавитедържавитедържавитедържавите----членкичленкичленкичленки в ясно определена

рамка на установените права на собственост и нацио-

налните и регионални закони и разпоредби за

дългосрочно планиране 3. ЕС допълва усилията на

своите държави-членки чрез определяне на полити-

ческите приоритети, свързани с горските пожари в

контекста на екологически целесъобразното и

климатоустойчиво управление на горите, предоста-

вяйки финансова помощ за дейности, свързани с

горски пожари и създаване на обща Европейска

информационна система за горски пожари (EFFIS) 4.

Въпреки това, следва да се подобри съгласуваността

между целите на политиките на ЕС по отношение на

управлението на риска от горски пожари. Необхо-

димо е също така да се оцени нивото на взаимно

допълване или съвпадение между тези политики и

националните законодателни рамки, определящи

структурните мерки и оперативните дейности по

отношение на защитата на горите и населението.

� На национално и поднационално равнище терито-

риалните политики играят роля за решаването на

проблема с пожарите в етапите на превенция и

разпространение, но също така и за повишаването

на осведомеността за риска, особено в районите на

градските, селските и паграничните области между

дивата природа и града. Съществуват значителни

различия между държавите-членки по отношение

на степента на централизация на управлението на

горските пожари и вида на службите, на която са

вменени различните отговорности по управлението

4. РАЗВИВАНЕ НА СИНЕРГИИ МЕЖДУ ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС 
И НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ 

3 http://ec.europa.eu/environment/forests/fpolicies.htm
4 EFFIS допълва националните бази данни и има за цел да предостави оценки на равнище ЕС на ситуации преди и

след пожари, да подпомага за предотвратяването на пожари чрез картографиране на риска и да допринася за
изготвянето на оценки на противопожарната готовност, на борбата с пожар и следпожарни оценки.
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
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� ХолистиченХолистиченХолистиченХолистичен подходподходподходподход.... Горските пожари засягат предимно

секторите на горското стопанство и екосистемните

услуги, но също така могат да засегнат селското

стопанство и производството на енергия, обществе-

ното здравеопазване и туризма, причинявайки

имуществени щети и загуба на човешки животи.

Предизвикателството е да се разработят интегрирани

решения, които отчитат целите на горското, град-

ското и селското развитие, селскостопанските клима-

тичните и енергийните политики, за да се гарантира,

че горските пожари се управляват по такъв начин, че

ИнтегриранотоИнтегриранотоИнтегриранотоИнтегрираното управлениеуправлениеуправлениеуправление нананана пожарипожарипожарипожари ееее конконконкон----

цепциятацепциятацепциятацепцията зазазаза системисистемисистемисистеми зазазаза планиранепланиранепланиранепланиране ииии операопераопераопера----

тивнативнативнативна дейност,дейност,дейност,дейност, насоченанасоченанасоченанасочена къмкъмкъмкъм минимизиранеминимизиранеминимизиранеминимизиране

нананана щетитещетитещетитещетите ииии максимизиранемаксимизиранемаксимизиранемаксимизиране нананана ползитеползитеползитеползите отототот

огъняогъняогъняогъня....

Горските пожари са сложни явления със структурни

причини, които се коренят в ландшафтното и градското

планиране, климатичните и метеорологичните условия,

човешката дейност в близост до гори и културните

традиции. Ето защо, холистичните решения за управление

на риска от пожари в пожароопасните райони следва да

се основават на многоцелева стратегия, която надлежно

съобразява конкуриращите се нужди от използването на

горите и потенциалните рискове, свързани с това.

Интегрираното управление на пожарите се основава на

комбинация от стратегии за превенция и потушаване на

пожари, произтичащи от социални, икономически, кул-

турни и екологични фактори. Превенцията и потуша-

ването на пожарите не са единствените съображения на

интегрираното управление на пожарите, което освен това

свързва четирите стъпки за управление на кризисни

ситуации, т.е. смекчаване, подготовка, реакция, и възста-

новяване.

5. ДОПРИНАСЯНЕ ЗА УСТОЙЧИВИ ЛАНДШАФТИ И ОБЩНОСТИ
ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЖАРИТЕ

5 Carreiras, M. et al. (2014), ‘Comparative analysis of policies to deal with wildfire risk’, Land Degradation & Development, Vol. 25, No 1,
pp. 92-103.

6 Мontiel-Molina, C. (2013), ‘Comparative assessment of wildland fire legislation and policies in the EU: towards a fire framework
directive’. Forest Policy and Economics, Vol. 29, pp. 1-6.

се отразява само в ограничена степен в настоящите

национални политики. Така например, предписаното

изгаряне е признато като ефикасна техника за предотвра-

тяване на горски пожари, но все още прилагането му е

много спорно в някои страни 5. Правните рамки, регули-

ращи изгарянето в Средиземноморския басейн, варират

от държави, които го забраняват (като Гърция) до тaкива,

които са разработили правила и основни критерии и

условия за използване на огъня (като Франция, Португа-

лия и някои региони в Испания и Италия). Като цяло, лип-

сва интеграция на принципите за превенция на пожари в

съществуващите практики и политики за управление на

горите и земите 6. Налице е критична необходимост от

политически инструменти, създаващи стимули за соб-

ствениците на гори и земя, за да се съгласуват решенията

и управлението с устойчивото предоставяне на еко-

системни услуги и целите свързани с предотвратяването

на горски пожари.
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� ПриобщаващПриобщаващПриобщаващПриобщаващ подходподходподходподход къмкъмкъмкъм общитеобщитеобщитеобщите благаблагаблагаблага. Задачите по

превенция на пожари, потушаване на пожари и

следпожарно възстановяване са основно отговорност

на обществените институции. Независимо от това,

липсата на съвместна отговорност, споделяна от

местните общности и собствениците на земя, повдига

въпроса за неадекватните практики за използване на

земята и небрежното поведение, предизвикващо

случаи на възпламеняване в пожароопасни райони.

Освен с приобщаване на местните общности към

разработването и планирането на превантивни

мерки, някои нови начини за устойчиво потребление

и производство като укрепването на горския сектор и

насърчаването на биоикономиката и природобази-

раните решения, могат да стимулират управлението с

участието на хората, поведението на самозащита и

чувството за принадлежност към района.

� ОбменОбменОбменОбмен нананана знаниязнаниязнаниязнания ииии достъпдостъпдостъпдостъп додододо тяхтяхтяхтях.... Неопределеността,

свързана с появата на екстремни пожари, изисква

интегрирани проучвания, за да се разбере взаимо-

действието между основните движещи сили на

екстремните пожари, т.е. времето, климата, структу-

рата и свързаността на ландшафта, натрупването на

горимите материали и социалните аспекти. Тази

неопределеност ограничава научната общност с

оглед ефективната оперативна интерпретация на

научни резултати за подобряване на политиките и

практиките за управление на пожарите. Независимо

от това, информацията за динамиката и тенденциите

на горските пожари трябва да бъде лесно достъпна за

всички органи, участващи в процеса на управление на

пожарите, с цел да се подобрят способностите за

разбиране на проблема и вземане на решения. И

последно, принципите на екологията, изменението

на климата и управлението на горските пожари,

които често са непозната тема за преподавателите,

следва да бъдат по-добре застъпени в учебните

програми.

безопасността на хората и жилищата, икономически-

ят растеж и екосистемните услуги се запазват или

увеличават (вж. Фигура 3). По отношение на горските

територии е необходим многорисков подход, който

да отчита взаимодействията и възможните взаимно

усилващи процеси между огъня и другите биотични и

абиотични заплахи. Разработването на по-ефективни

и интегрирани решения изисква по-добре информи-

рано вземане на решения и по-голямо сътрудни-

чество и координация, и следва да бъде подкрепено

с изследвания, основани на факти и доказателства.

� ИзгражданеИзгражданеИзгражданеИзграждане нананана общаобщаобщаобща културакултуракултуракултура попопопо отношениеотношениеотношениеотношение нананана рискарискарискариска....

Начинът, по който обществото възприема риска от

горски пожари, определя до голяма степен реакцията

на хората при кризисна ситуация. Горските пожари до

голяма степен се възприемат от обществото като

заплаха. Въпреки че информационните кампании са

били ефективни за намаляване на броя на пожарите

и за насърчаване на отговорното поведение, те често

подценяват значението на екологичните функции,

които се поддържат благодарение на огъня. За

изграждането у общностите на устойчивост към

опасността от горски пожари се изисква по-добро

познаване на действителното излагане на риска и на

ефективното реагиране в случай на извънредна

ситуация, както и по-добро разбиране за разликите

между екологичната роля на пожара и мерките за

превенция на риска, свързани с катастрофалните

горски пожари.

ИНТЕГРИРАНО 

УПРАВЛЕНИЕ 

НА ОГЪНЯ

ЧОВЕШКО 

ПОВЕДЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 

НА 

БИОМАСАТА

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

И ИНОВАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ 

НА КРИЗИ

ГРАДСКО И 

ПОЗЕМЛЕНО 

ПЛАНИРАНЕ

ЕКОСИСТЕМИ

СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕС

КИ КЛИМАТ

ФИГУРА 3. Подходът на интегрирано 

управление на пожари отчита всяка стъпка 

от цикъла на управление и събира в едно 

човешките, физическите и екологичните 

аспекти, които имат влияние върху процеса 

на управление на риска.
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Провокирани от рязкото увеличение на броя и мащаба на

горските пожари, свързано със социално-икономическите

промени, измененията на климата и трудностите пред

политиките за управление на горите и пожарите при

справянето с този нов контекст, научноизследовател-

ските усилия се съсредоточават върху движещите

фактори на риска от пожар, поведението на пожара и

неговите ефекти, както и върху методите за потушаване

на пожари. Чрез резултатите от тези изследвания скоро

стана ясно, че горските пожари представляват зна-

чително управленско предизвикателство, защото са

повлияни от много сложни и взаимодействащи си

екологични, социални, икономически и политически

фактори. Както се вижда от богатата научна литература

относно горските пожари, генерирана през последните

няколко десетилетия, т.е. 400 научни публикации

ежегодно от учени от Гърция, Испания, Франция, Италия

и Португалия, европейските изследвания са допринесли

значително за нашето научно разбиране на явлението

горски пожар. ЕС става вторият по големина източник на

научни публикации за горските пожари в световен

мащаб, като САЩ са начело на изследванията и

иновациите в областта.

Още от стартирането на рамковите програми на ЕС за

научни изследвания, броят на проектите, насочени към

горските пожари, и свързаното с тях финансиране

постоянно нарастват. Интересът към изследванията на

горските пожари в южните държави-членки на ЕС се

нараства устойчиво и непрекъснато се подкрепя от

национални източници на финансиране и от различни

схеми за финансиране на ЕС на много нива (големи или

малки научноизследователски проекти, индивидуални

стипендии, научни и технологични мрежи и други).

Изследванията на горските пожари в Европа започват

бавно през 1960-те и 1970-те години, като се фокусират

върху екологичната роля на огъня, при което първите

изследователски проекти за горските пожари са свързани

с програми, отнасящи се до опазването на околната

среда и горите. Значителното развитие на тези изслед-

вания става възможно едва със създаването на рамко-

вите програми за научни изследвания на ЕС – основните

инструменти за финансиране на политиките в областта на

науката и технологиите. Първите многонационални

програми – STEP 7 и EPOCH 8, допринасят за стартирането

на паневропейско изследване на горските пожари, като

първоначално фокусът е върху технологични изследвания

като моделиране на пожари и автоматично откриване на

пожари. Работата продължава по Четвъртата рамкова

програма (1994–1998 г.), с проекти, насочени към

въздействието на горските пожари и екологичната роля

на огъня.

1. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ УСИЛИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

7 Програма „Наука и технологии за опазване на околната среда“, 1989–1993.
8 „Европейска програма за климатология и природни бедствия“, 1989–1992.

Тази глава прави портфолио анализ на изследователските и 
иновационни проекти, свързани с управлението на риска 
от горски пожари. 

В раздела са откроени тенденциите, основните постижения 
и добавената стойност от финансираните от ЕС изследвания 
на горски пожари. В допълнение са описани и бариерите, 
стимулите и потребностите от бъдещи изследвания. 
Разделът представлява резюме на по-подробен аналитичен 
доклад, изготвен от група научни експерти. Всички проекти, 
споменати в настоящия доклад, са изброени в Приложение III.
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По отношение на участващите институции се наблюдава

по-голямо участие от страна на висши учебни и изсле-

дователски институции с балансирано представителство

сред държавите-членки на ЕС. Няколко проекта включват

малки и средни предприятия (например, FIRELI, SCODEV)

за въвеждане на пазара на иновативно оборудване и

технологии, свързани с горските пожари. Финансирането

от ЕС също е насочено към координационни действия

между изследователски институции (например, PHOENIX,

FORESTERRA) и действия за сътрудничество между

съседни страни (например, HOLISTIC) (вж. Приложение I

за пълен списък на проектите). Общият принос на ЕС към

разгледаните проекти възлиза на 103,2 млн. евро (вж.

Таблица 1).

Обект на разглеждане бяха финансираните от ЕС проекти,

свързани с горските пожари, като повечето от тях са

финансирани от текущата програма „Хоризонт 2020“ и

последните две рамкови програми (т.е. 6РП и 7РП). Общо

бяха разгледани 56 проекта. Видът на проектите варира

от широкомащабни интегрирани проекти (например,

FIREPARADOX, FUME) до по-малки проекти и индиви-

дуални стипендии по програма „Мария Склодовска-

Кюри“ (например, FIRESCAPE, GRADIENT). Други изследо-

вателски проекти с акцент върху демонстрацията на

ефективно управление на горските пожари са финанси-

рани по програма LIFE (например, ENERBIOSCRUB,

MONTSERRAT) или по Механизма за гражданска защита

(например, PREDICATE,WUIWATCH)

2. ПОРТФОЛИО НА ПРОЕКТИТЕ И ФИНАНСИРАЩИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

на риска от пожари, мерките за управление и адаптация

на горимите материали, в това число контролираното

изгаряне и употребата на биомасата; подготвеността на

населението, в това число оценка на риска в помощ на

ранното предизвестяване за пожари, публичната комуни-

кация и реагиране на кризи, управление на риска в

граничните области между дива природа и градска среда.

Проектите, свързани с откриванеоткриванеоткриванеоткриване нананана пожарипожарипожарипожари, свързани с

наземен, въздушен и космически мониторинг, фокусиран

на бързото локализиране на точките на възпламеняване

и бързият противопожарен отговор. Проектите, свързани

с потушаванепотушаванепотушаванепотушаване нананана пожарипожарипожарипожари, изследват техники на гасене, от

въздушно гасене до употребата на насрещен огън,

противопожарна безопасност, стратегии за повишаване

на осведомеността и евакуация, технологични средства и

иновации за подобрено управление на риска от пожари и

противопожарните практики. Проектите от областта на

следпожарнотоследпожарнотоследпожарнотоследпожарното възстановяваневъзстановяваневъзстановяваневъзстановяване изследват оценката на

щетите и загубите, например предсказване на сериоз-

Като цяло, повечето проекти са съсредоточени върху

изследвания в Европа, особено около Средиземномор-

ския басейн, включително страните от региона, които не

са членки на ЕС, но са проведени и изследвания в други

части на света. Участието на учени извън ЕС дава

възможност да се извлече полза от различните пер-

спективи в опит за взаимно обогатяване.

Проектите бяха разделени на шест тематични области,

съответстващи на последователността на дейностите по

управление на риска от горски пожари (вж. Таблица 2).

Проектите от областта на наукатанаукатанаукатанауката зазазаза пожаритепожаритепожаритепожарите изследват

аспекти по моделиране поведението на пожарите,

характеризацията и картирането на горимите материали,

екологията на пожара като цяло, пространствени и

темпорални модели на пожари в исторически план,

социалните аспекти и измененията на климата. Проекти-

те, свързани с превенцияпревенцияпревенцияпревенция нананана пожаритепожаритепожаритепожарите, изследват въпро-

си, свързани с пожарната метеорология, оценяването

ТАБЛИЦА 1. Източници на финансиране в ЕС и съответни инвестиции за 56-те разглеждани

изследователски проекта, свързани с горските пожари

Рамкова 

програма / Акция

Брой прегледани 

проекти

Принос на ЕС 

(млн евро)

Шеста рамкова програма 1 12.6

Седма рамкова програма 17 47.6

Хоризонт 2020 (2014–2017) 11 23.5

Програма LIFE 7 4.9

Механизъм за гражданска защита 18 7.5

Координационни акции 1 0.1

Трансгранично сътрудничество 1 6.9

Общо 56 103.2
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ното планиране или осведомеността за рисковете от

пожари, се интегрират в управленческите програми и

програмите за защита на дивата природа.

Областите, които в най-голяма степен са засегнати във

финансираните от ЕС проекти, са превенция на пожари,

потушаване на пожари и наука за пожарите (вж.

Таблица 2, Фигура 4). Сред прегледаните в доклада

проекти по-малко внимание е обърнато на изследо-

вателски теми като следпожарно възстановяване.

ността на пожара и уязвимостта на екосистемата, наблю-

даване и оценка на въздействието от пожара), както и

изследват потенциала на техниките за възстановяване с

цел намаляване риска от пожар и повишаване на устой-

чивостта. Проектите в областта на пожарнатапожарнатапожарнатапожарната интеграцияинтеграцияинтеграцияинтеграция

изследват разработката на интегрирани решения за

справяне с управлението на огъня. Проучванията изслед-

ват как няколко аспекта, свързвани със социални и иконо-

мически проблеми, климатичните промени, употребата

на биомаса за енергийни нужди, туризма, териториал-

ТАБЛИЦА 2. Шестте тематични области, в които се оценява приносът на научните проекти за

управление на риска от горски пожари. Тематичните области са допълнително разделени на

специфични подобласти.

Тематична област Проекти Специфични подобласти

1. Наука за пожарите 16

1.1. Поведение на пожара

1.2. Пожарна екология

1.3. Пространствени и времеви модели на пожара

1.4. Социални аспекти на пожарите

1.5. Ефекти на пожарите върху климатичните промени

2. Превенция на пожари 21

2.1. Пожарна метеорология и оценка на риска от пожар

2.2. Управление на горите и горимите материали

2.3. Подготовка за пожар

2.4. Връзка „дива природа – град“

3. Откриване на пожари 4 3.1. Наземен, въздушен и космически мониторинг

4. Потушаване на 
пожари

20

4.1. Техники на гасене на пожари

4.2. Пожарна безопасност

4.3. Технологични средства

5. Следпожарно
възстановяване

6
5.1. Оценка на щетите и загубите

5.2. Възстановяване

6. Пожарна интеграция 5 6.1. Интегрирано управление на пожари
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при управлението на ландшафтите в контекст, къ-
дето пожарите са често явление. Както се подчертава

в проектите FUME, FIRESCAPE и FILE, комбинираните

рискове от промени в пожарните режими и климата

имат голям потенциал да променят характеристиките

на растителността (например, увеличаване на запали-

мостта), както и динамиката на екосистемите (напри-

мер, промени в преобладаващата растителност), чрез

промяна в баланса на видовете и намаляване на

следпожарната регенерация. Такива промени в прео-

бладаващата растителност (например, от вида Pinus

до Quercus) могат да възникнат в резултат на един

или няколко последователни пожари, дължащи се на

предишни управленски практики. Освен това, теж-

ките суши могат да нарушат баланса на видовете и да

намалят възстановяването на растителността след

пожар. Тези резултати могат лесно да бъдат използ-

вани от горските стопани за априориорна оценка на

уязвимостта по отношение на това как екосистемата

ще реагира след пожар и за разработване на план за

адаптиране към климата, за подобряване устойчи-

востта на своите гори към изменението на климата.

Научните изследвания и иновациите в ЕС стимулират на-

предъка в познанията за пожарите, оперативното управ-

ление и механизмите за подпомагане на вземането на

решения, като същевременно засилват сътрудничеството

между ключовите участници.

Подобряване на научното ни разбиране Подобряване на научното ни разбиране Подобряване на научното ни разбиране Подобряване на научното ни разбиране 

Европейските страни са положили значителни усилия за

намаляване на риска от горски пожари. Инвестициите в

изследвания са довели до значителен напредък по

отношение на разбирането на социалните, екологичните и

техническите аспекти, свързани с откриването на пожари,

реакцията, потушаването и превенцията им, и след-

пожарното възстановяване. Научният напредък в

областта на риска от горски пожари е допринесъл за

улесняването и стимулирането на иновациите, новото

управление и приемането на мерки, както и за по-

добро разбиране на самия риск.

� Така например, нашето разбиране за това каккаккаккак екоекоекоеко----

системитесистемитесистемитесистемите реагиратреагиратреагиратреагират нананана огъняогъняогъняогъня се счита за съществено

ФИГУРА 4. Относително срещане на тематиката за горските пожари, срещана в разглежданите

проектите

3. ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
В ОБЛАСТТА НА ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ

Поведение на пожара
Пожарна екология

Интегрирано управление на пожари

Пространствени и времеви   
модели на пожари

Социални аспекти     
на пожарите

Климатични промениНаука за пожарите

Превенция на пожарите

Потушаване на пожари

Подготвеност за пожар

Следпожарно
възстановяване  

Управление на горите
и горимите материали

Пожарна метеорология
и оценка на риска 
от пожар

ПожарнаПожарна
безопасност

Технологични     
средства

Техники на гасене     
на пожари

Връзка „дива природа – град“Наземен, въздушен и
космически мониторинг

Оценка на щетите и        
загубите

Възстановяване
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условия се счита за много важен въпрос за предот-

вратяване на прерастването на възникнал пожар в

мегапожар, тъй като позволява бърза начална атака с

подходящи ресурси. Съвременните технологии полз-

ват мрежи от сензори за автоматично откриване на

пожари и пожарни заплахи. Проектите FIRESENSE и

ODS3F са допринесли за намаляване на високата

степен на фалшиви аларми, които обикновено се

свързват с тези системи, чрез разработване и използ-

ване на подходящи сензори и алгоритми.

� Нарастващата интензивност на пожарите, съчетана с

нарастващите тревоги за пожарната безопасност и

свързаните с тях разходи, насочва изследователите

към проучването на по-добри начининачининачининачини зазазаза разработкаразработкаразработкаразработка

нананана специалниспециалниспециалниспециални противопожарнипротивопожарнипротивопожарнипротивопожарни техникитехникитехникитехники.... Проектът AF3

интегрира редица нови технологии (например, дрон

фотография), които могат да бъдат управлявани от

командващия персонал в една система и да са на

разположение на всеки етап от процеса на управ-

ление на кризи. Проектът FIREPARADOX демонстрира и

документира потенциалното използване на техники за

потушаване на пожари за контрол на екстремни горски

пожари, които надвишават капацитета за реа-гиране на

противопожарните екипи. След подходящо обучение,

такива противопожарни техники са прилагани от екипи

на гражданската защита в Италия и Португалия.

� Управленските дейности и разполагането на ресурси

за овладяване на пожарите се планират въз основа на

това къде и как пожарите се появяват. Ето защо е от

съществено значение да се знае каккаккаккак сесесесе променятпроменятпроменятпроменят

горскитегорскитегорскитегорските пожарипожарипожарипожари въввъввъввъв времетовреметовреметовремето ииии пространствотопространствотопространствотопространството, за да

се оцени как различните движещи сили на промя-

ната, включително климата, използването на земята /

земната покривка, политиките относно пожарите и

противопожарните усилия, са повлияли на пожарните

режими в Европа. Реконструкцията на периметрите

на пожарите през последните около 30 години прави

възможно установяването на рисковите зони в целия

европейски средиземноморски регион (по проекти

FIREPARADOX, FUME и GRADIENT). Тенденциите по

отношение на честотата на пожарите и изгорелите

площи в Южна Европа не съответстват на тенден-

циите в изменението на климата, което засилва зна-

чението на структурните фактори на национално ни-

во. Такава информация за селективността на пожари-

те, наред с другите характеристики на ландшафта свър-

зани със земната покривка, може да се използва при

определяне на насоките в плановете за управление.

� Дейностите по планиране на горите са разсрочени в

рамките на няколко десетилетия, което изисква да се

вземе предвид каккаккаккак климатътклиматътклиматътклиматът щещещеще сесесесе променипроменипроменипромени ииии повлияеповлияеповлияеповлияе

нананана бъдещитебъдещитебъдещитебъдещите пожарнипожарнипожарнипожарни условияусловияусловияусловия. Очаква се с проме-

ните в климата опасността от пожароопасно време в

Европа да нарасне и да се характеризира с екстремни

метеорологични явления (EARLYHUMANIMPACT, FUME

и HESFIRE). Следователно, изменението на климата

ще постави сериозна заплаха пред сегашното управ-

ление на пожарите, с оглед най-тежкия регистриран

пожарен сезон и неговото разширяване през годи-

ната. В добавка, моделите „растителност – пожар“ и

климатичните сценарии показват, че промените в

използването на земята и земната покривка, които

влияят върху производителността на горите, може да

ограничи пожарите на места, където днес те прео-

бладават (например, Иберийския полуостров), и че

други региони, като Източна Европа, при изменение

на климата със същия темп могат да се превърнат в

горещи зони. Разширяването на пожароопасните

районите, например, към високопланинските райони,

вероятно ще промени преобладаващите ендемични

видове и основно ще промени екосистемите.

НаукатаНаукатаНаукатаНауката вввв подкрепаподкрепаподкрепаподкрепа нананана оперативнотооперативнотооперативнотооперативното управлениеуправлениеуправлениеуправление

Практиката на управление на пожарите в Южна Европа

невинаги използва пълноценно иновациите, създадени в

резултат от научни проекти. Конкретни усилия следва да

бъдат положени за подобряването на трансфера на

знания от учените към практиците и лицата, вземащи

решения. Все пак, някои приложни изследователски

проекти са пример за ефективното усвояване на резул-

татите от научноизследователската и иновационна

дейност в ЕС.

� ПознаниетоПознаниетоПознаниетоПознанието зазазаза ранноторанноторанноторанното откриванеоткриванеоткриванеоткриване нананана горскигорскигорскигорски пожарипожарипожарипожари и

оценяването на вероятното им разпространение спо-

ред терена, горимите материали и метеорологичните

http://www.fireparadox.org

Съвременен 2D модел на разпространението
на пожар “TIGER” и 3D симулатор с виртуална
реалност на горски масив за обучение по
противопожарно поведение и реагиране.
Симулаторът е инсталиран и функционира в
обучителния център на държавното горско
стопанство на Кастел Волтумо, Италия.

ФИГУРА 5. Предпожарен анализ на разпро-

странение на огъня в Национален парк

Везувий, регион Кампаня, Италия, на 20 юли

2016 г.
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ПоПоПоПо----добредобредобредобре информираноинформираноинформираноинформирано вземаневземаневземаневземане нананана решениярешениярешениярешения

� Научноизследователските проекти са допринесли за

създаването на основа за продължаващо сътрудни-

чество между службите на национално равнище и

между регионите и страните за това каккаккаккак дададада сесесесе справятсправятсправятсправят

сссс попопопо----сериознитесериознитесериознитесериозните горскигорскигорскигорски пожарипожарипожарипожари вввв ЕвропаЕвропаЕвропаЕвропа. Проектите

FIRELIFE и EFIRECOM имат принос за повишаване на

подготвеността на широката общественост чрез

подходящи дейности за комуникация и превенция на

риска. Пример за това е изготвянето на инструмен-

тариум за комуникация във връзка с риска от пожар и

специфична помощ за националните служби за граж-

данска защита (например, в Унгария). Освен това, по

проекти ANSFR и DECATASTROPHIZE са разработени

съответно системи за оценка на риска от пожар и

управление на пожарите в ЕС и са предложени

интегрирани системи за подпомагане на вземането

на решения при спешните операции.

� Нови пожарни зони могат да се появят на места,

където досега пожарите са били ограничени от

неблагоприятните климатични условия. Затова създа-

телите на публични политики и управниците изискват

информация за това как да оценят вероятността и

тежестта на риска от пожари в различни мащаби. По

проект ARCFUEL е разработена актуализирана гео-

пространствена методология за класифициране на

горската растителност по различни типове горими

материали в Европа и за тяхното картографиране.

Тази методология, базирана на класификацията на

EFFIS, дава възможност за изготвяне на надеждни и

точни оценки на разпространението и поведението

на горските пожари за подобряване на вземането на

решения.

Проектът FIREFFICIENT показа, че усилията за потуша-

ване на пожари, когато се прилагат в предварително

определени и малки, внимателно подбрани зони въз

основа на предварителни познания за поведението

на пожара, са по-ефективни от дислоциране на ресур-

си по периметъра на огъня. С такива стратегически

управленски подходи става възможно да се намали

скоростта на разпространение на пожара и неговата

интензивност, като същевременно се осигури безо-

пасна позиция за огнеборците (DEMORGEST). Научно-

изследователските проекти също така са разработили

многобройни решения за повишаване на ефектив-

ността и безопасността на настоящите практики за

борба с пожарите, особено чрез укрепване на капа-

цитета на пожарните екипи на терен. Това включва

технологични решения, като например, нов маркуч за

гасене на пожари със забавящи свойства (FIRELI) или

автономно роботизирано противопожарно превозно

средство (FIREROB), както и иновативни техники за

използване на насрещен огън като косвена мярка

срещу големи пожари (FIREPARADOX).

� Управлението на горимите материали е от решава-

що значение за намаляване на вероятността от

възникване и разпространение на пожар. В резултат

на елиминирането на пожарите, в много гори в

Европа се наблюдава натрупване на биомаса, което

предизвиква неблагоприятен ефект върху поддър-

жането на биологичното разнообразие, увеличаване

на риска от пожар и по-сериозни щети при пожар. КакКакКакКак

дададада сесесесе подобриподобриподобриподобри огнеустойчивосттаогнеустойчивосттаогнеустойчивосттаогнеустойчивостта приприприпри силносилносилносилно пожаропожаропожаропожаро----

опасниопасниопасниопасни системисистемисистемисистеми ееее основноосновноосновноосновно предизвикателствопредизвикателствопредизвикателствопредизвикателство предпредпредпред

превенциятапревенциятапревенциятапревенцията нананана пожарипожарипожарипожари ииии следпожарнотоследпожарнотоследпожарнотоследпожарното възстановъзстановъзстановъзстано----

вяваневяваневяваневяване, които понастоящем се управляват в страните-

членки на ЕС съгласно различни методологически

съображения, приоритети и организационни и прав-

ни рамки. Разработката на адаптивен инструмента-

риум за управление на горите (MOTIVE) в условия на

изменящ се климат е допринесло за оборудването на

горските стопани с методи за стратегическо плани-

ране на управлението на горите. Процедурите за

разумно използване на огъня (FIREPARADOX) и разра-

ботването на сценарии за управление на ландшафта

и управление по метода на обратното проследяване

(INTEGRAL) за постигане на конкретни управленски

цели също са достъпни чрез няколко онлайн плат-

форми, технически ръководства и демонстрационни

сайтове в Европа (FIREPARADOX, FUME). Като се има

предвид неексплоатирания потенциал по отношение

на използването на биомасата в няколко региона на

Европа (напр. съотношението под 25% на реколтата

към прираста в няколко региона на юг, в сравнение

със съотношение от 60-70% за ЕС като цяло), изследо-

вателските проекти са показали успешни примери за

сътрудничество между местните власти и местните

асоциации на горите и на овцевъдите за максимизи-

ране на рентабилността на добива на биомаса за

енергийни доставки и за насърчаване на превенцията

на пожарите, опазването на биоразнообразието и

развитието на селските райони, за да се възстанови

по-устойчив на пожар ландшафт, съчетаващ в едно

селскостопански земи, гори и пасища (MONTSERRAT).

http://fumeproject.uclm.es/

Postfire-DSS е инструмент за подпомагане
вземането на решения за следпожарно управ-
ление на опожарени площи. Той предлага
информация и процедури за оценка, свързани
с възстановяването на територии, претърпели
пожар, в контекста на изменящия се климат.
Приложението е успешно тествано от учени и
горски стопани в Гърция, южна Франция и
Италия.
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новните причини за такива различни тенденции. Проект

ARCFUEL разработи методология за изготвяне на хармо-

низирани и стандартизирани карти за класификация на

горимите материали за целия средиземноморски регион,

използвайки вече достъпните масиви от пространствени

данни за Средиземноморския регион (карти на типове

гори и типове горими материали, мултитемпорални

изображения от вида Landsat Thematic Mapper). Мето-

дологията беше приложена за първи път в Гърция и

Португалия на национално равнище и впоследствие

използвана на регионално равнище в Испания и Италия.

Преносимост на инструментите и подходитеПреносимост на инструментите и подходитеПреносимост на инструментите и подходитеПреносимост на инструментите и подходите

за управление на пожариза управление на пожариза управление на пожариза управление на пожари

Въпреки установените различия в условията в различните

страни и региони, както и поради ползотворния обмен

между партньорите, повечето продукти и знания, получе-

ни от научноизследователските проекти, могат да бъдат

пренесени и приложими за други райони, застрашени от

пожари. Например, проектът SPITFIRE е допринесъл за

подобряване обмена на метеорологична информация и

информация за риска от горски пожари в граничната зона

между Испания и Португалия чрез идентифициране,

проектиране и внедряване на протоколи за обмен на

данни и разработка на трансгранична услуга за прогнози-

ране на кличатични и пожарни рискове (платформата

SPITFIRE). Освен непосредствените положителни ефекти

от SPITFIRE за Испания и Португалия, този подход може

да се приложи и към границите Испания – Франция,

Франция – Италия, Италия – Австрия, Италия – Словения,

Словения – Хърватия, Словения – Австрия, Австрия –
Унгария, Унгария – Румъния, Румъния – България и Бъл-

гария – Гърция.

Изграждане на мрежа и създаванеИзграждане на мрежа и създаванеИзграждане на мрежа и създаванеИзграждане на мрежа и създаване

на рамка за сътрудничествона рамка за сътрудничествона рамка за сътрудничествона рамка за сътрудничество

Мрежата от научноизследователски институции, изгра-

дена по проектния център PHOENIX, създаден в рамките

на Европейския институт за гората и проект FP0701

„Следпожарно управление в Южна Европа“ по програма

COST, допринесе за обединяване на изследователските

усилия, като същевременно осигури актуализирана научна

основа за разработване на стратегии за следпожарно

управление и технически препоръки за горските стопани

в Южна Европа. Проектите, финансирани по програма

COST, помагат на хиляди европейски учени да си сътруд-

ничат в съвместни научноизследователски проекти и да

разширят влиянието на изследванията, извършвани във и

извън държавите-членки на ЕС.

ПовишенаПовишенаПовишенаПовишена компетентносткомпетентносткомпетентносткомпетентност ииии изгражданеизгражданеизгражданеизграждане нананана капацитеткапацитеткапацитеткапацитет

Значителна част от инвестициите в проучвания на горски

пожари в ЕС са за колективното обществено благо и в

резулат са довели, например, до подобряване на евро-

пейската база от знания или в маркетингови технологии,

които иначе не биха били финансирани само от частния

сектор. Например, проектът AF3 получи 12,9 млн. евро за

разработване, като част от система за реагиране при

извънредни ситуации, на безжична наземна мрежа от

сензори с ниска мощност, която осигурява ранно откри-

ване и възможности за наблюдение на горските пожари в

близко до реалното време.

Трансграничното сътрудничество: избягване Трансграничното сътрудничество: избягване Трансграничното сътрудничество: избягване Трансграничното сътрудничество: избягване 

на припокриване на действията и подобряване на на припокриване на действията и подобряване на на припокриване на действията и подобряване на на припокриване на действията и подобряване на 

ефективносттаефективносттаефективносттаефективността

Проектът HOLISTIC, съфинансиран от Европейския съюз

чрез програмата за Адриатическо трансгранично сътруд-

ничество 2007-2013 г. по Инструмента за предприсъеди-

нителна помощ, е успешен пример за общоевропейско

партньорство между осем адриатически държави за

намаляване на броя и въздействието на горските пожари,

както и за насърчаване превенцията на пожари сред

селските общности. Проектът позволи прилагането на

преки и косвени дългосрочни, средносрочни и кратко-

срочни мерки чрез съвместни инициативи и пилотни

дейности, които са подобрили политиките за превенция

на пожари, противопожарните регулации и механизмите

за координиране на реакциите на пожари в региона.

НасърчаванеНасърчаванеНасърчаванеНасърчаване нананана взаимнотовзаимнотовзаимнотовзаимното ученеученеученеучене ииии хармонизиранехармонизиранехармонизиранехармонизиране

Сравняването на тенденциите между подобни държави-

членки на ЕС направи възможно идентифицирането на

различията в начините, по които днес те са засегнати от

пожари, и предизвика по-задълбочено разбиране на ос-

4. ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИЗСЛЕДВАНИЯ
И ИНОВАЦИИ НА НИВО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

http://www.lessonsonfire.eu

LESSONS ON FIRE („Уроци по огън“) е платформа за
обмен на знания, която позволява дебатирането,
обмена на качествена информация, достъп до бази
данни от документи и хора, както и получаване на
професионално мнение относно интегрирането на
риска от горски пожари в европейски условия.
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Поради това практиката на управление на пожарите в

Европа не използва пълноценно знанията и иновациите,

предоставени от научни проекти. Специфични усилия

следва да бъдат посветени на подобряването на транс-

фера на знания към практиците и лицата вземащи

решения, като същевременно се избягва чисто реактивен

подход към вземането на решения при планирането на

инвестиции и комуникационни дейности. Освен това

следва да се обърне по-голямо внимание на финанси-

рането на научноизследователски и развойни дейности,

които обхващат пълния цикъл на управление на горските

пожари. В Приложение II е представен набор от препо-

ръки за бъдещото планиране на научноизследователски

и развойни дейности.

Прегледът на финансираните от ЕС проекти, свързани с

горски пожари, установи значителни недостатъци при

възприемането на резултатите от научните изследвания

при изготвянето на съответните политики и подходи за

управление. Подробно резюме на бариерите, стимулите

и свързаните с тях изследователски нужди по отделните

тематични области е представено в Приложение I.

Според експерти в областта, липсата на разпространение

и обмен на резултатите между основните заинтересо-

вани страни, участващи в управлението на горските

пожари, доведе до:

� сравнително слаба промяна в преобладаващата

нагласа за значението на потушаването на пожари в

сравнение с противопожарната защита, застъпено в

териториалните политики;

� ниско ниво на възприемане от страна на практиците

на концепцията за интегрирано управление на пожа-

рите чрез признаване на принципите за екологията

на огъня като ключов компонент на управлението на

екосистемите;

� сравнително ниско ниво на възприемане на инова-

тивни технологии за потушаване на пожари и под-

ходи за предотвратяване на пожари в някои страни;

� много ограничена интеграция и приложение – в

обучението и на практика – на знанията за преван-

тивното управление на горските пожари в контекста

на земеползването и измененията на климата.

5. БАРИЕРИ И БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДОБРЕНО
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ
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КЪМ ПУБЛИЧНИТЕ
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� УвеличаванеУвеличаванеУвеличаванеУвеличаване нананана степентастепентастепентастепента нананана съгласуваностсъгласуваностсъгласуваностсъгласуваност междумеждумеждумежду

целитецелитецелитецелите нананана публичнитепубличнитепубличнитепубличните политикиполитикиполитикиполитики сссс влияниевлияниевлияниевлияние върхувърхувърхувърху

управлениетоуправлениетоуправлениетоуправлението нананана горскигорскигорскигорски пожарипожарипожарипожари.... Проектът HOLISTIC

показа, че междусекторният подход може да обеди-

ни в едно политиките за пространственото плани-

ране, селското и периферното градско развитие,

горското стопанство, гражданската защита, енерге-

тиката, политиките в областта на климата, околната

среда и туризма. Такъв междусекторен подход

трябва да предостави възможност за задълбочено

проучване на структурните причини, влияещи на гор-

ските пожари (обезлюдяването на селските райони,

измененията на климата, практиките за управление

на земите, новите политически парадигми и новите

изисквания на градската среда), и също така трябва

да даде възможност да се идентифицират възмож-

ностите за намеса в тях (например, повишаване на

добавената стойност на услугите, свързани с горските

екосистеми, намаляване на натрупването на гориво,

адаптиране на горите към измененията на климата и

др.). В страните, където отговорността за управление-

то на горски пожари е споделена между службите

за горите и гражданската защита, междусекторният

подход е още по-необходим, за да се гарантира

ефективно сътрудничество.

� ПодобряванеПодобряванеПодобряванеПодобряване нананана координациятакоординациятакоординациятакоординацията междумеждумеждумежду политикитеполитикитеполитикитеполитиките нананана

ЕСЕСЕСЕС ииии националнитенационалнитенационалнитенационалните политикиполитикиполитикиполитики зазазаза предотвратяванепредотвратяванепредотвратяванепредотвратяване нананана

бедствия,бедствия,бедствия,бедствия, готовностготовностготовностготовност ииии реакцияреакцияреакцияреакция приприприпри различниразличниразличниразлични рисковерисковерисковерискове....

Това включва стратегията на ЕС за горите 9, Механиз-

ма на ЕС за гражданска защита 10, стратегията на ЕС за

Често съществуват многобройни и сложни взаимо-

отношения между публичните политики, които оказват

влияние върху появата и разпространението на горски

пожари поради голямата взаимозависимост между поли-

тиките за горската и/или гражданска защита и политиките

за планирането на земеползването, селското стопанство и

развитието на селските райони, околната среда, климата

и енергетиката. Тези политики могат да имат важни

положителни или отрицателни ефекти, които биха могли

да насърчат или възпрепятстват разработ-ването на

политики в областта на горската и / или гражданската

защита. Следователно един цялостен подход към

управлението на риска от горски пожари изисква

следните мерки.

Този раздел предлага конкретни препоръки за посрещане 
на идентифицираните текущи предизвикателства въз основа 
на заключенията от последните проекти за научни 
изследвания и иновации, финансирани по различни рамкови 
програми на ЕС. Повече информация за доказателствата и 
конкретните резултати, които стоят зад тези препоръки,
могат да бъдат намерени на уебсайтовете на съответните 
проекти.

Предизвикателство пред публичните политики

Разработване на синергични отношения между съюзните и националните 

политики за подобряване управлението на риска от горски пожари

1. ПОДКРЕПА НА МЕЖДУСЕКТОРНОТО И МНОГОСТРАННО 
УПРАВЛЕНИЕ С ЦЕЛ ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТА ОТ ПУБЛИЧНИТЕ 
ПОЛИТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ 

„„„„МожемМожемМожемМожем дададада проектирамепроектирамепроектирамепроектираме интелигентниинтелигентниинтелигентниинтелигентни ландландландланд----

шафтишафтишафтишафти,,,, нонононо нямаменямаменямаменямаме управленскитеуправленскитеуправленскитеуправленските структуриструктуриструктуриструктури

ииии икономическитеикономическитеикономическитеикономическите лостове,лостове,лостове,лостове, сссс коитокоитокоитокоито дададада гигигиги

реализирамереализирамереализирамереализираме нананана практикапрактикапрактикапрактика....““““

ИнациоИнациоИнациоИнацио МартинесМартинесМартинесМартинес дедедеде АраноАраноАраноАрано

ЕвропейскиЕвропейскиЕвропейскиЕвропейски институтинститутинститутинститут зазазаза горатагоратагоратагората
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� НасърчаванеНасърчаванеНасърчаванеНасърчаване използванетоизползванетоизползванетоизползването нананана новиновиновинови продуктипродуктипродуктипродукти зазазаза гасенегасенегасенегасене

нананана пожарипожарипожарипожари илиилиилиили техникитехникитехникитехники зазазаза потушаванепотушаванепотушаванепотушаване нананана пожарипожарипожарипожари....

Иновативните информационно-комуникационни ре-

шения, използващи различни системи за наземна и

въздушна локализация, базирани на камери и

сензори, могат да бъдат много полезни при откри-

ването на пожари на ранен етап, и да включат тази

информация в мрежи и системи, за да подпомогнат

ранното разгръщане и първоначалната атака

(FORFIRE, FIRESENSE). Въпреки потенциала си, тези

технологии и методологии трябва да намалят

разходите и да повишат безопасността и противо-

пожарната си ефективност, и се изисква адекватно

законодателство и правна регулация, за да се даде

възможност за тяхното прилагане и интегриране в

Механизма за гражданска защита на ЕС и противо-

пожарните дейности, в това число и обучение.

Въпросите, свързани със стандартизацията и съвмес-

тимостта на съществуващото противопожарно

оборудване, също следва да се разрешат на общо-

европейско равнище в рамките на координирана

схема за реагиране.

Политиките по отношение на горските пожари, приети от

повечето европейски страни през изминалото столетие,

се основават на потушаването на пожарите. Горското

пожарогасене разполага с годишен бюджет от 2,2 млрд

евро за правителствата и публичните агенции на ЕС

(SMART FIRE BARRIER). Във всички европейски средизем-

номорски страни основната цел на програмите за борба с

пожарите е да се осигури систематична, бърза и мощна

начална реакция срещу всички възникнали пожари.

Националните противопожарни мощности зависят до

голяма степен от въздушните ресурси и следователно

могат да бъдат недостатъчни в случай, че не са налице

адекватни въздушни ресурси или ако не е възможно да се

работи поради екстремни климатични условия. Следните

препоръки са насочени към подобряване на капацитета за

гасене на пожари и спасителни дейности:

адаптиране към измененията на климата 11, политиката на

ЕС за регионално развитие и сближаване, законода-

телството в областта на околната среда и научните

изследвания и иновациите, както и политиките за спра-

вяне със сериозни транснационални заплахи, които

излагат на риск здравето и / или имуществото на хората,

например епидемии или тероризъм. Политиката на

сближаване на ЕС е от ключово значение за превенцията

и управлението на бедствия, като инвестициите от

8 милиарда евро са насочени главно към предотвратява-

нето на природни бедствия и подготовката за справянето

с тях. Подкрепяните мерки включват оборудване и

превозни средства за звената за гражданска защита,

инфраструктура, управление на гори и горива, екосис-

темни решения, повишаване на осведомеността, системи

за мониторинг, обучение и трансгранична координация.

Като част от реформата на политиката на сближаване бяха

въведени предпоставки за гарантиране на ефективността

и ефикасността на разходите като национални или

регионални оценки на риска, които също се изискват

съгласно законодателството на ЕС в областта на

гражданската защита. През 2018 г. след преразглеждане

на стратегията на ЕС за горите се разкриват нови

възможности за по-нататъшно засилване на действията за

управление на риска от бедствия в горите и по-добро

определяне на потенциалната роля на ЕС. Ефективната

многостепенна координация следва да включва основни-

те насоки, произтичащи от Европейския съюз, от регула-

торните рамки, разработени на национално (а понякога и

регионално) равнище и планове за изпълнението им на

регионално и местно равнище. Платформата Fire Intuition

документира съществуващите законодателни и поли-

тически инструменти във връзка с горските пожари на

паневропейско ниво. Прегледът им следва да подпомогне

хармонизацията на регулациите по отношение на

горските пожари на ниво ЕС (FIREPARADOX).

Предизвикателство пред публичните политики

Повишаване на капацитета за гасене на пожари и спасителни 

дейности от страна на първите отзовали се в ситуация на криза

2. УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ 

9 https://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy_fr
10 http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
11 https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
12 http://fireintuition.efi.int/products/legislation-and-policies.fire
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Промяна на фокуса от мерки за потушаване към мерки за превенция на 

пожарите и повишаване на осведомеността и готовността на населението
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дългосрочно планиране и вземане на стратегически

решения е необходима стъпка напред за противо-

пожарните служби и трябва да бъде подкрепена чрез

система за управление на инциденти, чрез която се

координират операциите за гражданска защита,

планиране на ландшафта и възстановяването му след

пожар. Такива проактивни мерки по превенция следва да

включват:

� Разработване на централизирана рамка за общо

планиране и управление на риска от пожари, която

цели осигуряванетоосигуряванетоосигуряванетоосигуряването нананана балансбалансбалансбаланс междумеждумеждумежду ресурситересурситересурситересурсите зазазаза

превенцияпревенцияпревенцияпревенция ииии реакцияреакцияреакцияреакция нананана пожарипожарипожарипожари и която да насърчаванасърчаванасърчаванасърчава

дейноститедейноститедейноститедейностите, адаптирани към местните социално-

икономически и екологически характеристики на

всеки регион или местност.

Според Организацията по прехраната и земеделието към

ООН 14, превенцията на горските пожари може да се

окаже „ценово най-ефективната и ефикасна програма за

намаляване на последствията от природни бедствия,

които някоя агенция или общност може да внедри на

практика“. Въпреки критичното си значение, програмите

за превенция страдат от ограничено финансиране в

сравнение с мерките за борба с пожарите и за тях често

липсва адаптивна законодателна рамка, способна да

регулира дейностите по управление на горимите мате-

риали, да институционализира подготвителните дейности

преди пожарния сезон, да създаде система за ранно

предупреждение и да забрани потенциално опасните

дейности по време на определени пожарни сезони.

Промяната на фокуса от пожарогасителни операции към

3. ПОДКРЕПА ЗА ПРОАКТИВНИТЕ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ, 
АДАПТИРАНИ КЪМ МЕСТНИЯ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
И ЕКОЛОГИЧЕН КОНТЕКСТ

� Държавите-членки могат да предприемат подходящи

мерки за обучениеобучениеобучениеобучение ииии оборудванеоборудванеоборудванеоборудване нананана пожарникаритепожарникаритепожарникаритепожарникарите сссс

всичкивсичкивсичкивсички възможнивъзможнивъзможнивъзможни интегрираниинтегрираниинтегрираниинтегрирани компетенциикомпетенциикомпетенциикомпетенции зазазаза управуправуправуправ----

лениелениелениеление нананана пожарипожарипожарипожари (FIREPARADOX). Усилията следва да

бъдат насочени към изграждане на опит и ноу-хау у

първите отзовали се на мястото на пожара във връзка

с координирането на екстремни пожари чрез предо-

ставяне на техническо обучение за безопасно и

ефективно използване на контролирани насрещни

пожари, вода, химикали забавящи горенето и тежко

оборудване с наземни или въздушни средства.

Професионалното обучение, сертифицирано съгласно

европейската квалификационна рамка, следва да

подобри ефективността на оперативните системи. В

допълнение, ранните предупреждения и прогнозите

за разпространение на огъня, основани на данни за

терена, горимите материали и климатичното време

могат да допълнят възможностите за наблюдение и

патрулиране и подкрепата (ODS3F).

� Подобряване на взаимодействието между местните и

националните власти и насърчаваненасърчаваненасърчаваненасърчаване употребатаупотребатаупотребатаупотребата нананана

системисистемисистемисистеми зазазаза подпомаганеподпомаганеподпомаганеподпомагане вземанетовземанетовземанетовземането нананана решениярешениярешениярешения,,,, платплатплатплат----

формиформиформиформи зазазаза обменобменобменобмен нананана знаниязнаниязнаниязнания зазазаза пожарнитепожарнитепожарнитепожарните рисковерисковерисковерискове ииии

средствасредствасредствасредства зазазаза повишаванеповишаванеповишаванеповишаване нананана осведоменосттаосведоменосттаосведоменосттаосведомеността ((((EFIRECOMEFIRECOMEFIRECOMEFIRECOM))))....

� Задълбочаване на сътрудничеството между страните-

членки на ЕС и оказване на помощпомощпомощпомощ зазазаза първитепървитепървитепървите

отзовалиотзовалиотзовалиотзовали сесесесе нананана мястотомястотомястотомястото нананана пожарапожарапожарапожара вввв координиранетокоординиранетокоординиранетокоординирането

нананана операциятаоперациятаоперациятаоперацията и овладяването на пожарите чрез

предоставяне на адекватна информация и ресурси

(DECATASTROPHIZE). Особено внимание следва да се

отдели на новозастрашените от пожари територии и

териториите с повишен риск от пожари, по-специално

връзката „дива природа – градска среда“.

13 Комюнике от Комисията към Европейския парламент, Съвета и Комитета на регионите, „Засилване на управлението на

бедствия в ЕС: rescEU солидарност с отговорност“ (COM(2017) 773 final).

14 Food and Agriculture Organisation of the United Nations, (2006), ‘Fire management: voluntary guidelines — Principles and

strategic actions’, Fire Management Working Paper, No 17, Rome (http://www.fao.org/docrep/pdf/009/j9255e/j9255e00.pdf).

ПрезПрезПрезПрез 2017201720172017 гггг....,,,, ЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейската комисиякомисиякомисиякомисия предложипредложипредложипредложи

амбициозенамбициозенамбициозенамбициозен новновновнов планпланпланплан зазазаза засилванезасилванезасилванезасилване нананана гражгражгражграж----

данскатаданскатаданскатаданската защитазащитазащитазащита вввв ЕСЕСЕСЕС 13131313,,,, вввв товатоватоватова числочислочислочисло допълванетодопълванетодопълванетодопълването

нананана националнитенационалнитенационалнитенационалните службислужбислужбислужби попопопо реагиранереагиранереагиранереагиране нананана кризикризикризикризи сссс

допълнителнидопълнителнидопълнителнидопълнителни капацитетикапацитетикапацитетикапацитети зазазаза реагиранереагиранереагиранереагиране нананана кризикризикризикризи сссс

резерврезерврезерврезерв отототот новиновиновинови активиактивиактивиактиви зазазаза гражданскагражданскагражданскагражданска защитазащитазащитазащита нананана

нивонивонивониво ЕСЕСЕСЕС ((((rescEUrescEUrescEUrescEU))));;;; нованованованова ЕвропейскаЕвропейскаЕвропейскаЕвропейска мрежамрежамрежамрежа нананана

знаниетознаниетознаниетознанието зазазаза гражданскатагражданскатагражданскатагражданската защита,защита,защита,защита, коятокоятокоятокоято дададада засилизасилизасилизасили

обучението,обучението,обучението,обучението, подготовкатаподготовкатаподготовкатаподготовката ииии обменаобменаобменаобмена нананана знаниязнаниязнаниязнания

междумеждумеждумежду националнитенационалнитенационалнитенационалните властивластивластивласти зазазаза гражданскагражданскагражданскагражданска защитазащитазащитазащита

ииии дададада работиработиработиработи вввв попопопо----тяснотяснотяснотясно сътрудничествосътрудничествосътрудничествосътрудничество съссъссъссъс страстрастрастра----

нитенитенитените----членкичленкичленкичленки попопопо стратестратестратестрате----гиитегиитегиитегиите имимимим зазазаза превенцияпревенцияпревенцияпревенция....
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Насърчаване на ефективно научнообосновано управление на горските 

пожари и информирано вземане на решения
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развитие на селските райони подкрепя устойчивото

управление на горите чрез специфични мерки за предот-

вратяване на горски пожари и възстановяване, които

държавите-членки могат да включат в своите ПРСР. За

оптимизирането на стратегиите за управление на горите

на ландшафтно ниво при бъдещи сценарии за климата и

земеползването се изисква следното:

Стратегията на ЕС за горите, приета през 2013 г., устано-

вява рамка за дейности, свързани с горите, в подкрепа на

защитата и устойчивото им управление. Програмите за

развитие на селските райони (ПРСР) в рамките на Общата

селскостопанска политика са основният инструмент на ЕС

за финансиране на дейности, свързани с горите, и за

изпълнението на Стратегията за горите. Политиката за

4. ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ПОЖАРНАТА ЕКОЛОГИЯ 
В СТРАТЕГИИТЕ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЖАРИ 
В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

� МеркитеМеркитеМеркитеМерките зазазаза превенцияпревенцияпревенцияпревенция могатмогатмогатмогат дададада бъдатбъдатбъдатбъдат ефективниефективниефективниефективни

самосамосамосамо акоакоакоако съчетаватсъчетаватсъчетаватсъчетават превенцияпревенцияпревенцияпревенция нананана горскитегорскитегорскитегорските пожарипожарипожарипожари съссъссъссъс

социалносоциалносоциалносоциално----икономическиикономическиикономическиикономически ииии екологичниекологичниекологичниекологични ползиползиползиползи като

опазване на биоразнообразието, подобряване на

развитието на селските райони и производство на

енергия (BIOENERGY& FIRE PREVENTION).

� ПревенциятаПревенциятаПревенциятаПревенцията трябватрябватрябватрябва дададада ееее насоченанасоченанасоченанасочена къмкъмкъмкъм намаляваненамаляваненамаляваненамаляване нананана

случаитеслучаитеслучаитеслучаите нананана възникваневъзникваневъзникваневъзникване нананана пожари,пожари,пожари,пожари, кактокактокактокакто ииии къмкъмкъмкъм

управлениетоуправлениетоуправлениетоуправлението нананана горимитегоримитегоримитегоримите материалиматериалиматериалиматериали, тъй като това са

единствените фактори за възникването и разпростра-

нението на огъня, върху които можем да влияем

(FUME).

� ПревенциятаПревенциятаПревенциятаПревенцията трябватрябватрябватрябва дададада интегрираинтегрираинтегрираинтегрира дългосрочнатадългосрочнатадългосрочнатадългосрочната адападападападап----

тациятациятациятация нананана горитегоритегоритегорите къмкъмкъмкъм изменениятаизменениятаизменениятаизмененията нананана климатаклиматаклиматаклимата (MOTIVE),

като се възприемат както краткосрочни, така и дълго-

срочни превантивни мерки. Сред краткосрочните

мерки са прореждане на горите, възобновяване на

пашата, въвеждане на противопожарни просеки, а

сред дългосрочните мерки – интродуциране на по-

устойчиви на измененията на климата дървесни

видове, превръщане на изкуствените насаждения и

горски екосистеми в естествени и разнообразни във

видово отношение гори. Единствено чрез включ-

ването на съображенията за адаптация към климатич-

ните промени в управлението на горите е възможно

да се намали дългосрочният климатичен риск.

� АктивноАктивноАктивноАктивно ангажиранеангажиранеангажиранеангажиране нананана гражданите,гражданите,гражданите,гражданите, противопожарпротивопожарпротивопожарпротивопожар----

нитенитенитените служби,служби,служби,служби, горскотогорскотогорскотогорското стопанствостопанствостопанствостопанство ииии другидругидругидруги заинтерезаинтерезаинтерезаинтере----

сованисованисованисовани странистранистранистрани в мултидисциплинарни екипи за

предотвратяване на пожари (PROMYLIFE, FOSEPOGA).

� Увеличаване на публично достъпната информа-

ция относно риска от горски пожари (EFIRECOM,
FIRELIFE), както и ангажирането на общностите в риск в
програмите за противопожарна готовност, и огранича-

ване на честотата на експлоатация на пожароопас-

ните зони по време на пиковете на пожарния сезон.
� Разработване и прилагане на подходящи правил-

ници за приложение на политиките за превенция и

плановете за управление на извънредни ситуации в
чувствителни области, като например на границата
между дивата природа и градската среда. В
Португалия, например, 85% от всички горски пожари
започват в радиус от 500 метра от инфраструктурата
в граничната област между гората и града.

15 Catry, F. X. et al. (2007), ‘Spatial distribution patterns of wildfire ignitions in Portugal’, Wildfire 2007 conference, Seville (Spain).

16 https://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy_en

Съгласно доклада на Независимия технически

коми-тет, назначен за разследване на причините

за пожара от Педрогау Гранде през юни 2017 г. в

централна Португалия, разходите за превантивни

действия за периода 2011—2016 г. възлизат на

135,8 млн. евро (22,6 млн. евро годишно), докато

разходите за гасене през този период са достиг-

нали 453,4 млн. евро (75,6 млн. евро годишно). В

допълнение е изчислено, че средните годишни

загуби, дължащи се на пожари, само на стоки и

услуги, възлизат на 140,8 млн. евро, а средните

годишни разходи за възстановяване на опожаре-

ните територии са на стойност 38,9 млн. евро.
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� РазработванеРазработванеРазработванеРазработване нананана интегриранаинтегриранаинтегриранаинтегрирана стратегиястратегиястратегиястратегия зазазаза управлениеуправлениеуправлениеуправление

нананана горимитегоримитегоримитегоримите материали,материали,материали,материали, която съчетава икономи-

ческите и екологичните цели (проект FIREPARADOX).

Това изисква по-добро разбиране на динамиката на

използването на земята в миналото, разработка на

иновативни оценки на динамиката на горимите

материали, интегрирането на пожароопасните селски

райони в плановете за превенция на горските пожари

и насърчаването на адаптивни методи за управление

на горите (например, контролирано горене, подбор

на видове, разнообразни екосистеми, лесовъдски

практики като прореждане на горите, регенеративна

сеч, възстановяване на участъците за пашуване, контро-

лирани пожари), за да се създадат по-гъвкави и

устойчиви на измене-нията на климата ландшафти.

� ПрогнозиранеПрогнозиранеПрогнозиранеПрогнозиране нананана реакциитереакциитереакциитереакциите нананана растителносттарастителносттарастителносттарастителността приприприпри попопопо----

жаржаржаржар ииии другидругидругидруги влияещивлияещивлияещивлияещи факторифакторифакторифактори.... Прогнозираните тен-

денции за по-неблагоприятни пожарни режими ще

увеличат уязвимостта на екосистемите от пожар, а

оттам и щетите върху растителността и почвите. През

периода 2000–2012 г. около 80 000 хектара изгарят

всяка година в рамките на зоните по Натура 2000,

което е около 3,3% от общата територия на Натура

2000 в засегнатите държави-членки 17. Неадаптирани-

те, уязвимите и защитените видове в Директивата за

местообитанията са застрашени от променящия се

пожарен режим и климат (FUME). Политиките за

опазване трябва да използват наличните продукти за

дистанционно наблюдение, разработени по различни

научни изследвания (GRADIENT, PREFER), за да включ-

ват в своите стратегии и процедури за управление

оценката и мониторинга на ключовите реакции на

местообитанията и видовете към изменението на

климата и промените в пожарните режими. Прогно-

зирането на следпожарното въздействие следва да

осигури научна основа за планиране на възстановя-

ването на опожарените зони.

� ПодкрепаПодкрепаПодкрепаПодкрепа зазазаза рехабилитациярехабилитациярехабилитациярехабилитация нананана опожаренитеопожаренитеопожаренитеопожарените зонизонизонизони.... Въз

основа на препоръките от проекта PHOENIX, при след-

пожарна рехабилитация трябва винаги да се дава

приоритет на опазването на почвата и водите, да се

отчитат икономическите и социални аспекти на окол-

ната среда и да се интегрират общностите в дълго-

срочно планиране, като същевременно се гарантира

капацитетът за правоприлагане. Също така е от

съществено значение да се възприеме подход на

адаптивно управление, който систематично интегрира

резултатите от предишни интервенции с цел итера-

тивното подобряване на стратегиите за следпожарно

управление. Поради различните биогеографски усло-

вия в някои райони има нужда от активно и незабавно

подпомагане на възстановителните действия, докато

в други области по-подходящи могат да се окажат

процесите с по-голямо участие на природата. Плани-

раните мерки за възстановяване следва да отразяват

различните нужди, посочени в стратегията за управ-

ление на горите и трябва да бъдат подкрепени с

подходящи ресурси. Стратегията на ЕС за горите

включва стратегии за ориентиране на държавите-

членки за изграждане на обща рамка за приоритизи-

ране на възстановяването на горите, в съзвучие със

Стратегическия план за биоразнообразието 2011—

2020 г. Стратегията допълнително подкрепя нацио-

налните планове за защита на горите и почвите в

районите, които са най-застрашени от деградация и

опустиняване. И в двата случая приоритетите за

възстановяване и защита на горските екосистеми са

специално свързани с пожарите в Южна Европа.

15 Catry, F. X. et al. (2007), ‘Spatial distribution patterns of wildfire ignitions in Portugal’, Wildfire 2007 conference, Seville (Spain).

16 https://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy_en
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на гражданите и отговорността на политиците. На

законодателите бяха предложени няколко показа-

тели, включително значението на постоянните

процеси за прегледа и оценката на съществуващите

практики за оценка на риска, системите за ранно

предупреждение и публична комуникация, както и

техните последствия върху общественото поведение

и възникването на пожари.

� ИзгражданеИзгражданеИзгражданеИзграждане нананана противопожарнапротивопожарнапротивопожарнапротивопожарна устойчивостустойчивостустойчивостустойчивост средсредсредсред

всичкивсичкивсичкивсички общностиобщностиобщностиобщности.... Управлението на пожарите е

споделена отговорност и местните общности трябва

да бъдат част от решението чрез процес, базиран на

участието, ученето и принципа „отдолу нагоре“,

интегрирайки съответните традиционни знания и

практики (FIREFFICIENT). Това би помогнало както да

се промени възприятието за местните общности – от

вечни виновници за катастрофалните пожари до

пазители на територията, така и може да помогне на

хората да се научат да живеят с горски пожари.

Овластяването на местното население изисква пре-

хвърляне на компетенциите за контрол на пожарите

от институционалните органи към териториалните

За да бъдат ефективни, програмите за управление на

пожарите трябва да бъдат подкрепени от механизми за

управление, основаващи се на мащабни процеси на

социално участие и разпространение, като обучение и

обмен на добри практики. Взаимодействието на всички

заинтересовани страни (т.е. местните общности, собстве-

ниците на гори, пожарните техници и местните и регио-

налните администрации) в противопожарните мрежи е от

съществено значение за повишаване на отчетността,

обществената осведоменост и разбирането на риска от

пожари. Следните препоръки ще допринесат за справяне

с тези предизвикателства:

� ДаДаДаДа сесесесе направятнаправятнаправятнаправят механизмитемеханизмитемеханизмитемеханизмите зазазаза управлениеуправлениеуправлениеуправление прозрачнипрозрачнипрозрачнипрозрачни,

за да се намалят дългогодишните подозрения относ-

но целите и свързаните с тях въздействия на поли-

тиките за горските пожари. Възприемането на риска

от стра-на на хората зависи от познаването и

излагането на заплаха и силно влияе на положител-

ното приемане на програми за управление на пожари

(FIREPARADOX). Засиленият диалог между основните

заинтересовани страни може да увеличи участието

5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
ЧРЕЗ СИСТЕМИ С ПОЖАРОИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ

� РегулиранеРегулиранеРегулиранеРегулиране нананана употребатаупотребатаупотребатаупотребата нананана огъняогъняогъняогъня катокатокатокато инструментинструментинструментинструмент зазазаза

управлениеуправлениеуправлениеуправление нананана горимитегоримитегоримитегоримите материалиматериалиматериалиматериали вввв ЕвропаЕвропаЕвропаЕвропа.... Проек-

тите FIREPARADOX и FUME показаха, че огънят има

важна екологична роля в динамиката на горите и

тяхното устойчиво управление. Потенциалната упо-

треба на контролирани изгаряния за намаляване на

риска от нежелани горски пожари все още не е

отразена в настоящите политики. Все още е необхо-

димо развитие на нормативната уредба и политиките,

за да се насърчават и подобряват практиките за

използване на огън (контролирано изгаряне и насре-

щен огън), които са в съответствие с концепцията за

интегрирано управление на пожари в дивата природа,

т.е. управлението на нежелани пожари.

� НасърчаванеНасърчаванеНасърчаванеНасърчаване нананана основаноснованоснованоснован нананана рискарискарискариска подходподходподходподход къмкъмкъмкъм управлеуправлеуправлеуправле----

ниетониетониетонието нананана горитегоритегоритегорите ииии биомасатабиомасатабиомасатабиомасата.... Горите в южните регио-

ни на Европа се разраснаха бързо през последните

няколко десетилетия, особено в изоставените земе-

делски и пасищни земи. Липсата на конкурентоспо-

собни вериги за създаване на стойност и недоста-

тъчното използване на ресурсите доведоха до разраст-

ване на горската покривка с висока плътност, която

предразполага бързото разпространение на огъня.

Проектите DEMORGEST и ENERBIOSCRUB подчертаха

необходимостта от устойчиво мобилизиране на

дървесината и другите горски продукти за евро-

пейската биоикономика с цел намаляване на риска от

пожари. Според проекта MONTSERRAT оптималната

стратегия за бъдещото развитие на горите и

ландшафтите се състои във валоризацията на всички

роли и функции на гората, съчетани с ефективни

мерки за превенция на пожарите. Стратегията на ЕС за

биоикономиката (понастоящем в процес на прера-

ботка) и Директивата за местообитанията са важни

инструменти в тази връзка за предвиждане и управле-

ние на възможните компромиси между кратко-

срочните цели за смекчаване на риска от горски

пожари и дългосрочните нужди от адаптация, в

светлината на променящите се социално-икономи-

чески условия, промяна на горските ресурси и

измененията на климата.
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кризисна ситуация, предупреждават за вероят-

ността от бедствия и работят за промяната на

възприемането на риска и вземането на някои

превантивни мерки. С увеличението на туристи-

ческите потоци и последствията от заплахите от

пожар ще се изискват допълнителни насоки в

политиките за предотвратяване на горските пожа-

ри, по-специално в Средиземноморския басейн.

� ЕкологичнотоЕкологичнотоЕкологичнотоЕкологичното образованиеобразованиеобразованиеобразование трябватрябватрябватрябва дададада разшириразшириразшириразшири

общественатаобщественатаобщественатаобществената сисисиси аудиторияаудиторияаудиторияаудитория ииии фокусфокусфокусфокус, като работи за

взаимодействието между обществото, традициите и

горите. То следва да интегрира обучението по

пожарна безопасност с физическите, емоционалните

и паричните измерения, свързани с риска от пожар.

� участници. Освен това политическите инструменти

следва да създадат стимули за собствениците на гори

да приведат в съответствие своите решения и управ-

лението на собствеността си с целите на обществото.

� РазвиванеРазвиванеРазвиванеРазвиване нананана мащабнимащабнимащабнимащабни кампаниикампаниикампаниикампании зазазаза повишаванеповишаванеповишаванеповишаване нананана

осведоменосттаосведоменосттаосведоменосттаосведомеността ииии готовносттаготовносттаготовносттаготовността нананана обществотообществотообществотообществото ииии

комуникационникомуникационникомуникационникомуникационни действиядействиядействиядействия зазазаза целевицелевицелевицелеви групигрупигрупигрупи отототот заинзаинзаинзаин----

тересованитересованитересованитересовани странистранистранистрани.... Проектът MIRTO демонстрира,

че многоезичните информационни кампании, насо-

чени към повишаване на осведомеността и готов-

ността на туристите, пътуващи до пожароопасни

зони, спомагат за избягване на наранявания и смърт

поради пожари, като информират хората за правил-

ното поведение, което трябва да се предприеме в
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подходящ детайл / мащаб, като карти на горимите

материали, които минимизират времето, усилията и

разходите, необходими за инвестиране в нови подходи

(например, моделиране поведението на пожар, планира-

не на превантивни мерки), по-добро обучение на персо-

нала, достъп до финансиране за инвестиране в нови

средства и технологии и финансова помощ за участни-

ците в инициативи по смекчаване последиците от пожари

чрез съвременни подходи (например, финансиране на

собственици на гори сами да осъществяват управление

на горимите материали).

Въз основа на прегледа на проектите, бяха идентифи-

цирани следните бариери и стимули за всяка тематична

област, както и свързаните с тях бъдещи изследователски

нужди (вж. по-долу). Тази информация следва да

спомогне за изготвянето на стратегически документи

(например Стратегията на ЕС за горите, Стратегията на ЕС

за биоикономиката и Механизма на ЕС за гражданска

защита), както и за идентифициране на научните

приоритети в разработването на бъдещи рамкови

програми на равнище ЕС и на национално равнище.

За всяка от основните теми са идентифицирани значи-

телен брой бариери пред възприемането на резултатите

от научноизследователски и иновационни дейности в

областта на горските пожари в ЕС при изготвянето на

националните политики и оперативното управление на

пожарите. Накратко, тези бариери са свързани с недо-

статъците, непълнотите и неопределеностите на някои от

резултатите, на които липсва зрялост и следователно не

са готови за незабавно приложение в практиката. Тези

пречки се отнасят и до съществуващото разминаване

между науката, политиката и управлението. Държавните

регулации, бюрократичните въпроси и организационната

култура допълнително допринасят за това положение.

Независимо от посочените по-горе бариери, съществуват

някои важни стимули, които доведоха до включването на

резултатите от научноизследователската дейност в досе-

гашната практики и вероятно ще доведат до по-голямо

усвояване на научни резултати в бъдеще. Стимулите

включват наличието на значителни проблеми, които могат

директно да се ползват от специфични знания и / или

технологични средства, лесна достъпност на резултати в

ПРИЛОЖЕНИЕ I БАРИЕРИ, СТИМУЛИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ НУЖДИ
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Наука за 

пожарите

Бариери Стимули Изследователски нужди
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� Липсва хармонизирана методо-

логия на равнище ЕС за 

картирането на горимите 

материали

� Несигурност при прогнози-

рането на поведението на 

екстремните горските пожари

� Разпределението на средствата 

за потушаване на пожари 

изисква по-добро 

прогнозиране и моделиране на 

поведението на пожарите на 

границата между дивата 

природа и градската среда

� Подобрено сътрудничество между 

службите за управление на 

пожари и изследователите

� Повече обмен на оперативни 

пожарни експерти между 

отделните държави или региони

� Насърчаване на общи стандарти за 

характеризация на горимите

материали, валидни за всички 

пожароопасни региони

� Влияние на екстремната климатология (горещи вълни, 

динамика на вятъра) върху разпространението на 

пожара

� Идентифициране на условията (комбинации от 

времето, горимите материали и топографията),

обуславящи поведението на екстремните пожари

� Оценката на вероятността и интензивността на пожара

на оперативно ниво изисква пространствени и времеви 

данни с висока резолюция

� Подобряване на точността на симулациите на горски 

пожари чрез интегриране на данни за характеристиките 

на горимите материали и точките на възпламеняване

� Подобряване на капацитета за прогнозиране на пожари 

в променящ се контекст

� Разработване на иновативни подходи (напр. LiDAR) за 

моделиране и картиране на горимите материали
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� Ограниченото познание за 

бъдещите отговори на 

екосистемите на променящите 

се условия на климата, огъня и 

използването на земята във и 

извън пожароопасните зони, 

предотвратява ефективното 

екосистемно управление

� По-активно включване на 

екологичните принципи в 

планирането на ландшафта и 

плановете за управление на 

пожари, като се разграничават 

зависимите от чувствителните към 

огън екосистеми

� Разработване на обща представа 

за приоритетите за природните 

активи (например, карта на риска 

от почвена ерозия)

� Оценка на изменчивостта на видовата регенерация в 

рамките на ареала

� Необходимост да се разберат уязвимостта и 

потенциала на екосистемите да се адаптират към 

промените в климата и пожарния режим

� Идентифициране на праговете на промяната и 

критичните точки във възстановяването на 

екосистемите, като се вземат предвид климатичните 

тенденции и миналата история на ползване и 

управление на земята
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� Липсата на централни бази 

данни с хармонизирана 

информация за отделни 

пожари (например данни за 

периметъра на пожара, щети и 

загуби) ограничава капацитета 

за научни изследвания

� Интегриране на знания за това как 

пространствените и времевите 

модели на пожари формират

устойчивостта на екосистемите 

при планирането на ландшафта

� Интегриране на многобройните 

смущения в моделите на горската 

динамика за подпомагане 

вземането на решения

� Необходим е анализ на историческите пространствено-

темпорални характеристики на пожарите, за да се 

разберат тенденциите в пожарните режими и 

свързаните с тях рискови фактори

� Разработването на методи за картиране и обяснение на 

различията в степента на пожара би позволило по-

добра оценка на въздействието и идентифициране на 

нуждите от възстановяване

� Необходими са по-нататъшни проучвания на социално-

икономическите причини за възникване на пожари
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� Ограничено разбиране за 

влиянието на социално-

икономическите аспекти върху 

риска от пожар

� Нужда от оценка на различните 

реакции на населението на 

конкретни пожарни политики

� У някои социални групи, 

възприятията за риск от пожар 

и употребата на огъня са в 

противоречие, което пречи на 

успешното общностно 

интегрирано управление на 

пожари

� Планирането с участието на хората 

и допитванията до тях могат да 

бъдат полезни методи за оценка 

на възприемането от широката 

общественост на дадена политика 

за управление на пожари в 

различните региони

� Образователните и 

осведомителните кампании, 

разясняващи социалните, 

екологичните и икономическите 

ползи от даден управленски 

подход (и свързаните с него 

рискове), могат да насърчат 

успешното му прилагане

� Разбиране на взаимодействието между социално-

икономическите, екологичните и климатичните фактори 

при определяне на уязвимостта на общностите към 

екстремни горски пожари

� Оценка на влиянието на политиките и управленските 

решения върху пожарната дейност, особено на 

границата между дивата природа и градската среда

� Идентифициране на пътища за адаптация и развитие, 

които благоприятстват устойчиви на пожар ландшафти

� Разбиране как социалните ценности и нагласите на 

уязвимите групи в силно пожароопасни зони могат да 

бъдат адресирани чрез политиките
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� Приложимостта на моделите 

на пожари е ограничена 

поради неопределеността на 

климатичните прогнози и 

проблема с пространствената и 

времевата резолюция

� Прогнозите за бъдещи промени в 

пожарната опасност могат да се 

ползват за разработване на 

планове за намаляване на 

въздействието на климатичните

промени върху горските пожари

� Нуждите от адаптация вече могат 

да бъдат оценени за периода от 

следващите няколко десетилетия

� За да бъдат реалистични, моделите на пожарен риск, 

базирани на сценарии за климата, трябва да включват и 

други фактори, като фрагментация на ландшафта, 

пространствено разпределение на точките на 

запалване и капацитетите за потушаване на пожара

� Отговорът на екосистемата при пожар, възникнал при 

екстремни метеорологични условия, не е достатъчно 

добре изяснен
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Превенция 

на пожари

Бариери Стимули Изследователски нужди

П
о

ж
а

р
н

а
 м

е
те

о
р

о
л

о
ги

я
 и

 

о
ц

е
н

я
в

а
н

е
 н

а
 р

и
ск

а
 о

т 
п

о
ж

а
р

и

� Необходимост от съобразен с 

контекста анализ на влиянието 

на времето / климата върху 

бъдещите пожарни режими

� Разработване на дългосрочна 

(включително сезонна) прогноза за 

времето с цел предвиждане на 

сезонната пожарна интензивност и 

ръководство на стратегическите 

дейности за превенция на пожари

� Прогнозирането на пожарната 

опасност трябва да отчита 

функционирането на екосистемите 

с цел разработване на стратегии за 

адаптация

� Сравнително новият феномен на големите, много 

интензивни пожари (мегапожари) в много региони 

генерира спешната необходимост от нови знания за 

това как те започват, каква е тяхната цена и 

последствия (финансови, социални и екологични) и 

каква комбинация от противопожарни подходи е 

необходима за справяне с тях.
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� Ограничено възприемане от 

политици и ръководни кадри 

на научни познания за 

справяне с управлението на 

горимите материали при 

бъдещи сценарии за климата и 

земеползването

� Липса на насоки за 

протоколите за управление на 

горимите материали на ниво 

ЕС, включително употребата на 

предписано изгаряне

� Употребата на огъня като 

инструмент за управление е 

ограничено поради рискове от  

злополуки и подвеждане под 

съдебна отговорност, и ниска 

толерантност към грешките в 

управлението

� Създаване на финансови стимули 

за насърчаване на „пожаро-

безопасното“ развитие в рискови 

зони на границата между дивата 

природа и градската среда

� Насърчаване на използването на 

остатъчна горска биомаса чрез 

стимули в политиките, насочени 

към частните собственици 

(например, пазари за остатъци от 

горска биомаса и други горски 

продукти с ниска стойност)

� Насърчаване на обществената 

подкрепа за проактивна употреба 

на контролирани пожари за 

оптимизиране намаляването на 

биомасата

� Показателите за пожарен риск трябва да бъдат 

хармонизирани и да вземат предвид особеностите на 

отделните региони на ЕС

� Трябва да се разработят нови подходи за дългосрочно 

управление на биомасата, като се вземат предвид 

историческите начини на земеползване и пожарните 

режими

� Необходими са повече изследвания на ефектите от 

предписаното изгаряне върху горските екосистеми, 

с цел подобряване на оперативната ефективност

� Трябва да се разработят нови инструменти, основаващи 

се на анализи на разходите и ползите, за оценка на 

практиките за превенция на пожари, включително 

използването на биомаса за производство на енергия.

� Разработване на тримерни модели на пожар с цел 

тестване и подобрено проектиране на противопожарни 

просеки в растителността
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� Липса на участие на местните 

заинтересовани страни в 

дейностите по превенция на 

пожарите

� Ограничена осведоменост за 

риска от горски пожари сред 

уязвимите групи

� Съвместните решения за подо-

бряване на противопожарната 

подготовка се възпрепятстват 

от културни, институционални и 

законодателни проблеми

� Укрепване на европейското 

измерение на решенията за 

сътрудничество между службите

на национално равнище и между 

регионите и държавите в ЕС

� Необходимо е да се подобрят методите за 

информиране на широката общественост за причините 

и въздействията (финансови, социални и екологични) 

на екстремните горски пожари и какви средства за 

превенция и потушаване на пожарите са необходими

� Необходимо е по-добро разбиране на ефективността на 

системите за ранно предупреждение и оповестяване 

при бедствия

� Засилване на сътрудничеството и координацията между 

държавите-членки при разработване на общи системи 

за обучение по горски пожари по линия на Механизма 

на ЕС за гражданска защита
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“ � Съществуват бариери за 

разбирането от страна на 

националните / местните 

служби и възприемането от 

широката общественост на 

нови подходи за управление на 

пожарите

� Липса на адекватни регулации 

за градоустройствено 

планиране в интерфейсните 

зони на границата между 

дивата природа и градската 

среда

� Насърчаване на образованието и 

обучението на местното население

за риска от горски пожари в 

районите по границата между 

природата и градската среда

� По-добра комуникация на научно 

обоснованите препоръки за 

управление на риска от бедствия в 

интерфейсните зони в подкрепа на 

управленските действия

� Насърчаване на ангажирането на 

местните общности в разработването 

и планирането на превантивни мерки

� Адаптиране на правилата за 

безопасност по отношение на 

строителните материали

� Подобряване на познанията за появата и поведението 

на горски пожари в интерфейсните райони, специално 

по отношение на фрагментацията на земеползването и 

изменението на климата

� Разработване на насоки за използването на 

пожароустойчиви материали за жилищно строителство 

на границата между дивата природа и градската среда

� Разработване на иновативни противопожарни техники 

и техники за безопасност в интерфейсните зони

� Осигуряване на насоки за най-добра превенция и 

управление на извънредни ситуации

� Необходимост от оценка на въздействието на подобрен 

дизайн на буферните зони върху смекчаването на 

въздействието на пожарите върху активите
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Откриване на пожари

Бариери Стимули Изследователски нужди
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г � Трансферът на технологии към 

практиците е ограничен, поради 

разходите за инвестиции

� Висока честота на фалшивите 

тревоги при системите за 

откриване на пожари

� Космическият мониторинг 

понастоящем не отговаря на 

изискванията за бърза 

локализация на пожари; в 

допълнение, употребата на 

безпилотни летателни апарати 

(дронове) търпи ограничения

� Разширяване на използването на 

наземен, въздушен и космически 

мониторинг към други области от 

интерес (например обекти на 

културното наследство)

� Изграждане на междуведомствени 

разследващи екипи с цел 

подобряване на познанията за 

причините за възпламеняване на 

пожари

� Необходимост от по-добро разбиране на 

причините за високата степен на фалшиви сигнали,

които пожароизвестителните системи регистрират

� Подобряване на надеждността на мрежите от 

пожароизвестителни системи

� Определяне на стандарти за експлоатационните 

изисквания на пожароизвестителните системи 

(например минимален размер на открития пожар, 

време на забавяне, честота на фалшивите тревоги)

Следпожарно

възстановяване

Бариери Стимули Изследователски нужди
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� Ограничено предаване на 

информация от дистанционни 

наблюдения към планирането 

на практики за превенция и 

следпожарно управление

� Невключване на принципите 

на екологията на пожарите в 

политиките за 

природоопазване и 

управление на земите

� Използване на растителни фенологични 

индикатори за наблюдение на следпож-

арното възстановяване на екосистемите

� Насърчаване на тестването / 

валидирането на нови средства и методи 

за дистанционно наблюдение от страна 

на горските стопани

� Насърчаване на употребата на сателитни 

източници на информация при 

планирането на земята

� Насочване на вниманието на горските 

стопани към средствата за тримерна 

оценка на щетите, за показателите на 

тежестта на щетите и картите за 

възстановяване на растителността

� Идентифициране на праговете, под които не 

може да се поддържа целостта на растителните 

съобщества

� Подобряване на разбирането за уязвимостта на 

екосистемите към различните прояви и 

интензитети на пожарите

� Необходимост от включване на преките 

екологични загуби (като дървесина, горски 

площи, инфраструктури) и непреките загуби 

(като качество на въздуха, биоразнообразие и 

т.н.) в икономическата оценка на щетите от 

пожарите
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� Текуща липса на мониторинг и 

оценка на проектите за 

следпожарно възстановяване

� Ограничена информация за 

потенциала на следпожарните 

управленски действия за 

избягване на вторични щети в 

краткосрочен план

� Насоки за ефективно и 

контекстно-зависимо 

планиране на възстановя-

ването и проектирането в 

пожароопасни райнони

� Инвестиране в опазването на 

пожарочувствителните местообитания от 

перманентна деградация и във 

възстановяване на горския потенциал 

след пожари

� Пилотните и демонстрационните проекти 

биха спомогнали за възприемането на 

наличните научни иновации

� Стимулиране на включването на нови 

възстановителни мерки в протоколите за 

управление

� Необходимост да се определи ролята на 

екологичните процеси, като покълване, 

участващи в следпожарното възстановяване на 

растителното съобщество

� Подобряване на знанията за капацитета за 

приспособяване на видовете към нови пожарни 

режими, засилено засушаване и изменения на 

климата

� Включване на аспектите на ландшафта в проекти 

за следпожарно възстановяване с оглед 

подобряването на биологичното разнообразие и 

създаване на по-устойчиви на пожар ландшафти
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Потушаване 

на пожари

Бариери Стимули Изследователски нужди
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� Прилагането на нови техники и 

оборудване за пожарогасене 

изисква допълнително тестване 

и валидиране

� Нивото на възприемане и 

интегриране на новите методи 

и инструменти варира сред 

заинтересованите страни в 

областта на гражданската 

защита

� Пазарът на противопожарни 

продукти и свързаното с тях 

обучение са недостатъчно 

развити и не са лесно достъпни

� Законите за безопасност не 

отчитат систематично новите 

продукти и техники за гасене на 

пожари, например поради 

проблеми с отговорността

� Предоставяне на по-добри насоки 

за приложението и рисковете / 

ползите от противопожарни 

техники (например употребата на 

насрещен пожар)

� Подобряване на разпределението 

на средствата за противопожарна 

защита и на капацитета за вземане 

на решения, като се използват 

надеждни оценки на 

противопожарната ефективност

� Обобщаване на данните от 

минали пожари, с цел изграждане 

на информационна система с 

натрупания от практиката опит

� Необходимост от оценяването на ефективността на 

противопожарните техники / оборудване в реални 

условия

� Подобряване на познанията относно температурната 

устойчивост на противопожарните материали

� Необходимост от съгласуваност между пилотираната и  

безпилотната въздушна навигация и законодателството 

в областта на въздухоплаването
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� Ниска степен на възприемане 

на нови предложения за 

стратегии за евакуация или 

мерки за безопасност като цяло

� Отрицателно възприятие на 

горските пожари и 

обществените възражения 

срещу конкретни практики за 

управление на земята (като 

предписано изгаряне)

� Остарели протоколи за 

пожарна безопасност по 

отношение на рисковете, 

произтичащи от екстремните 

горски пожари

� Наблюдение на напредъка и 

оценка на ефективността на 

мерките за безопасност

� Насърчаване на обмена на добри 

практики за превенция на пожари, 

пожарна безопасност и обучение

� Полагане на значителни усилия за 

информиране на обществеността 

относно неизбежността на 

пожарите и екологичните ползи 

от тях

� Изследванията трябва да адресират дългосрочните 

социални и здравни въздействия на горските пожари с 

цел по-добро образоване на уязвимите групи, в това 

число пожарникарите

� Необходимост от актуализирани насоки или процедури 

по отношение на нужната екипировка на гражданите в 

извънредни ситуации, в това число екстремни пожари
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� Липса на участие на местните 

заинтересовани страни в 

дейностите по превенция на 

пожарите

� Ограничена осведоменост за 

риска от горски пожари сред 

уязвимите групи

� Съвместните решения за 

подобряване на противо-

пожарната подготовка се 

възпрепятстват от културни, 

институционални и 

законодателни проблеми

� Демонстрация на добавената 

стойност и приложимостта на 

инструментите, напр. симулатори 

за обучение на огнеборци

� Насърчаване на инструментите за 

планиране и вземане на решения, 

които са съобразени с конкретните 

нужди от безопасност, превенция 

и противопожарна защита

� Подобряване на трансфера и 

възприемането на технологични

средства с цел гарантиране на 

актуализирани и хармонизирани 

насоки за противопожарните

операции

� Подкрепа на усилията на първите 

отзовали се на място екипи, в 

случаите на инциденти с 

множество жертви

� По-добро прогнозиране на разпространението на 

горски пожари и анализ на риска в реално време, като 

се отчитат климатичните фактори, влияещи на 

променливостта на скоростта и посоката на вятъра, 

влажността на въздуха и на горимите материали

� Подобряване на точността на системите за откриване 

на пожари и използваемостта на тези инструменти от 

кризисните мениджъри чрез използване на 

многоспектрални изображения с множество времеви 

серии

� Демонстрация на приложимостта и многобройните 

ползи от безпилотните летателни апарати 
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Интегрирано управление на пожари

Бариери Стимули Изследователски нужди
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� Правителствените пожарни 

служби често се фокусират 

единствено върху 

противопожарната защита, без 

да вземат предвид 

екологичните и социалните 

концепции при разработването 

на стратегии за управление на 

пожарите

� Липса на обществено и 

политическо участие в 

разработването и прилагането 

на ефективно управление на 

риска

� Ограниченото възприемане от 

обществеността на нови 

практики за управление на 

пожарите и на земите изисква 

по-добро обучение за 

поведението на огъня и 

екологията на пожарите

� Ниската рентабилност на 

дървесните продукти и 

фрагментираната поземлена 

собственост спират 

устойчивото стопанисване на 

горите от частни собственици

� Разработване на нови методи за 

повишаване на осведомеността за 

преодоляване на бариерите по 

отношение на нагласите и 

поведението

� По-нататъшно развитие на 

мултифункционалността на горите 

чрез подпомагане на веригите за 

създаване на стойности за 

икономиката, туризма и отдиха

� Насърчаване на стратегии за 

защита от горски пожари, които да 

се справят ефективно както с 

благоприятните, така и с вредните 

пожари

� Овластяване на местните 

общности със стимулите, 

инструментите, информацията и 

уменията да припознаят ползите 

от интегрираното управление на 

пожарите и да го прилагат

� Насърчаване на програми за 

стимулиране на устойчивото 

управление на горимите 

материали, като например 

заплащане за екологични услуги

� Насърчаване на многорисков 

подход в управлението на горите 

за отчитане на други биотични и 

абиотични нарушения (например, 

насекоми, ураганни ветрове, 

засушавания)

� Подобряване на разбирането за това как една 

екосистема реагира положително или отрицателно на 

огъня

� Документиране и популяризиране на благоприятните 

аспекти на предписаната употреба на огън и развиване 

на знанията, капацитета и технологиите за безопасно 

прилагане на огън, където е необходимо

� Разработване и прилагане на адекватни и рентабилни 

инструменти и процедури за откриване, прогнозиране 

и реагиране на пожари, за отговор на екстремните 

горски пожари

� Разработване на гъвкави планове и политики за 

управление на пожарите, които отчитат различията в 

регионалните контексти из целия ЕС
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динамиката на екологичните ниши, дължащи се на изме-

ненията на климата и антропогенната намеса, имат

връзка с разширяването на пожароопасните зони към

залесени зони, за които преди не е било известно да са

податливи на горски пожари. Това ще се превърне в едно

от основните предизвикателства пред устойчивото управ-

ление на горите през следващите десетилетия, особено в

светлината на усилията за намаляване на емисиите на

парниковите газове чрез улавянето на въглерод в горите.

Практиките на адаптиране на горите ще допринесат

впоследствие към намаляване на податливостта им към

пожар.

Предвид този контекст, се вижда, че ефективното спра-

вяне с горските пожари ще изисква съвместни усилия на

регионално и национално ниво, както и на равнище ЕС.

Ще бъдат използвани различни политики и източници на

финансиране, които надхвърлят политиката за научните

изследвания и иновации. Бъдещите научноизследова-

телски и иновационни дейности ще допринесат за гене-

рирането на знания, инструменти, капацитет и насоки,

необходими за подкрепа на интегрирана стратегия за

управление на пожарите, която насърчава холистичното

управление на ландшафта и горите и отчита взаимо-

действието между всички фази на процеса на управление

на пожарите. Насърчаването на концепцията за интегри-

рано управление на пожарите и нейните приложения в

страните-членки може да бъде пътят напред с оглед

справянето с глобалния проблем на ЕС с горските пожари.

В рамките на програмата „Хоризонт 2020“ „програмните“

отговорности, свързани с горски пожари, са разпределени

между Обществено предизвикателство 2 „Продоволстве-

на сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство,

морски изследвания и изследвания във вътрешни води,

биоикономика“ (Раздел 2.1.4 в специфичната програма) и

Обществено предизвикателство 5 „Действия в областта на

климата, околната среда, ефективност на ресурсите и

суровините “ (Раздел 5.2.3), като в първата им част са

повече от гледна точка на устойчивостта на екосистемите

и възстановяването на горите, а във втората им част са

повече от гледна точка на мониторинга и управлението на

риска.

За последния програмен цикъл по „Хоризонт 2020“ и по

двете обществени предизвикателства са определени

средства за 2020 г. за свързани теми, както следва:

� ОП2: LC-RUR-11-2019-2020: Устойчиви вериги на стой-

ността на дървесината, Б. [2020] Устойчиви горски

системи,

� ОП5: LC-CLA-15-2020: Намаляване на риска от горски

пожари: към интегриран подход за управление на

пожари в ЕС.

От Южна до Северна Европа съществува значителна раз-

лика от гледна точка на допринасящите и причиняващите

фактори, честотата на пожарите, опожарената площ и

поведението на пожарите. Независимо от това, има все

повече доказателства, които подсказват, че промените в

ПРИЛОЖЕНИЕ II ПЛАНИРАНИ БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ III СПИСЪК НА РЕФЕРИРАНИТЕ ПРОЕКТИ

АкронимАкронимАкронимАкроним

на проектана проектана проектана проекта

Финансов Финансов Финансов Финансов 

инструментинструментинструментинструмент

Име на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайт

AF3AF3AF3AF3 РП7 Advanced forest firefighting | Усъвършенствана борба с горските пожари 

� f3project.eu/af3/

ANSFRANSFRANSFRANSFR Гражданска

защита

Accidental, natural and social fire risk | Инцидентен, естествен и социален риск от пожар

� http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/

2008_ansfr_recommendations_en.pdf (препоръки)

� http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/ansfr.pdf (презентация)

ArcfuelArcfuelArcfuelArcfuel Програма LIFE Mediterranean fuel maps geodatabase for wildland and forest fire safety | Географска база данни с 

карти на горимите материали в Средиземноморието за пожарна безопасност в природата и 

горите

� http://www.auth.gr/sites/default/files/press/best_life_v.2.0.pdf (награда)

BIOENERGYBIOENERGYBIOENERGYBIOENERGY

&&&& FIRE PREVFIRE PREVFIRE PREVFIRE PREV

Програма LIFE Contribution of forest biomass generated in the prevention of forest fires in the EU energy strategy |

Принос на горската биомаса, генерирана при превенцията на горските пожари в енергийната 

стратегия на ЕС

� http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n

_proj_id=3653&docType=pdf (описание)

DECATASTROPHIZEDECATASTROPHIZEDECATASTROPHIZEDECATASTROPHIZE Гражданска 

защита

Use of SDSS and MCDA to prepare for disasters or plan for multiple hazards | Използване на SDSS и 

MCDA за подготовка за бедствия или план за множество опасности

� http://decatastrophize.eu/

DEMORGESTDEMORGESTDEMORGESTDEMORGEST Програма LIFE Cost-efficient integration of megafire prevention into forest management in the Mediterranean | 

Ефективно интегриране на превенцията на мегапожарите в управлението на горите в 

Средиземноморския регион

� http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n

_proj_id=4818 (описание)

� http://cpf.gencat.cat/en/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_

europeus/cpf_life_demorgest/ (уебсайт)
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АкронимАкронимАкронимАкроним

на проектана проектана проектана проекта

Финансов Финансов Финансов Финансов 

инструментинструментинструментинструмент

Име на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайт

EARLYHUMANEARLYHUMANEARLYHUMANEARLYHUMAN

IMPACTIMPACTIMPACTIMPACT

РП7 How long have human activities been affecting the climate system? | Откога човешката дейност оказва 

влияние върху климатичната система?

� www.earlyhumanimpact.eu

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/202674_en.html (окончателен доклад)

EFIRECOMEFIRECOMEFIRECOMEFIRECOM Гражданска

защита

Efficient fire risk communication for resilient societies | Ефективна комуникация за риска от пожар за 

устойчиви общества

� http://efirecom.ctfc.cat/

ENERBIOSCRUBENERBIOSCRUBENERBIOSCRUBENERBIOSCRUB Програма 

LIFE

Sustainable management of shrub formations for energy purposes | Устойчиво управление на 

храстовите формации за енергийни цели

� http://enerbioscrub.ciemat.es/

FILEFILEFILEFILE РП7 Fire interactions with life on earth | Взаимодействия на огъня с живота на земята 

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/143542_en.html (резюме)

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/151152_en.html (резюме)

� https://wildfire-lab.com/ (проф. Клер М. Белчер)

FIREPARADOXFIREPARADOXFIREPARADOXFIREPARADOX РП6 An innovative approach of integrated wildland fire management regulating the wildfire problem by the 

wise use of fire: solving the fire paradox | Иновативен подход за интегрирано управление на 

пожарите в дивата природа, който регулира проблема с горските пожари чрез разумно използване 

на огъня: разрешаване на пожарния парадокс

� http://www.fireparadox.org/

FIREFFICIENTFIREFFICIENTFIREFFICIENTFIREFFICIENT Гражданска

защита

Operational tools for improving efficiency in wildfire risk reduction in EU landscapes | Оперативни 

инструменти за подобряване на ефективността по отношение на намаляването на риска от горски 

пожари на територията  на ЕС

� http://firefficient.ctfc.cat/

FIRELIFIRELIFIRELIFIRELI РП7 Fire-retardant line hoses for forestry fire fighting applications | Маркучи за осигуряване на 

огнезащитни линии при пожарогасене в горското стопанство

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/92558_en.html  (резюме)

FIRELIFEFIRELIFEFIRELIFEFIRELIFE Програма 
LIFE

Hungarian forest fire prevention and training programme | Унгарска програма за превенция на горски 

пожари и обучение 

� http://erdotuz.hu/firelife-project/

FIREROB РП7
Autonomous firefighting robotic vehicle | Автономно роботизирано противопожарно превозно 

средство

� https://www.asme.org/engineering-topics/articles/automotive/robotic-firefighting-vehicles

� http://www.euronews.com/2011/01/11/the-robot-firefighter (EURONEWS)

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/92481_en.html (резюме)

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/58215_en.html (резюме)

FIRESCAPE Х2020
Firescape genomics: predicting plant responses to changing fire regimes | Firescape геномика: 

прогнозиране на реакциите на растенията към променящите се режими на пожар

� https://cordis.europa.eu/project/rcn/208889_en.html (индивидуална стипендия)

FIRESENSE РП7
Fire detection and management through a multi-sensor network for the protection of cultural heritage 

areas from the risk of fire and extreme weather conditions | Откриване и управление на пожари чрез 

мултисензорна мрежа за опазване на културното наследство от опасност от пожар и екстремни 

метеорологични условия 

� http://netlab.boun.edu.tr/firesense/

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/92810_en.html (резюме)

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/143051_en.html (резюме)

FORESTERRA РП7
Enhancing forest research in the Mediterranean through improved  coordination and integration | 

Укрепване на горските изследвания в Средиземноморието чрез подобряване на координацията и 

интеграцията 

� http://www.foresterra.eu/

FOSEPOGA Гражданска 

защита
Training to manage emergencies in the cross-bordering areas of Galicia and north of Portugal | Обучение 

за управление на извънредни ситуации в граничните райони на Галисия и на север от Португалия

� https://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/calls_2007_projects/fosepoga.

pdf (презентация)

FUME РП7
Forest fires under climate, social and economic changes in Europe, the Mediterranean and other fire 

affected areas of the world | Горските пожари в условията на климатични, социални и икономически 

промени в Европа, Средиземноморието и други пожароопасни райони на света 

� http://fumeproject.uclm.es/

GRADIENT Х2020
Understanding fire, weather and land-cover interaction from long-term terrestrial observations and 

satellite data in a north to south transect in Europe and north Africa | Разбиране за взаимодействието 

между пожар, време и земна покривка в резултат от дългосрочни наземни наблюдения и 

сателитни данни в трансект север-юг в Европа и Северна Африка

� https://www.wsl.ch/en/projects/fire-weather-and-land-cover-interactions.html
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АкронимАкронимАкронимАкроним

на проектана проектана проектана проекта

Финансов Финансов Финансов Финансов 

инструментинструментинструментинструмент

Име на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайтИме на проекта и уебсайт

HESFIREHESFIREHESFIREHESFIRE Х2020 Drivers and projections of global fire activity and intensity under future climate and societal changes | 

Двигатели и очаквания за глобалната пожарна активност и интензивност при бъдещи климатични и 

социални промени

� https://cordis.europa.eu/project/rcn/195867_en.html (индивидуални стипендии)

HOLISTICHOLISTICHOLISTICHOLISTIC ИПП Efficient fire risk communication for resilient societies | Адриатическа холистична защита от горски пожари

� http://www.adriaholistic.eu/

INTEGRALINTEGRALINTEGRALINTEGRAL РП7 Future-oriented integrated management of European forest landscapes | Ориентирано към бъдещото 

интегрирано управление на европейските горски ландшафти

� http://capsis.cirad.fr/capsis/_media/documentation/reports/14_orazio2014-03_integral_caqsis.v3.pdf 

(презентация)

MIRTOMIRTOMIRTOMIRTO Гражданска 

защита

Minimising forest fires risks for tourists | Минимизиране на рисковете от горски пожари за туристите

� http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-

projects/minimizing-forest fires_en

MONTSERRATMONTSERRATMONTSERRATMONTSERRAT Програма 

LIFE

Integrated silvopastoral management plan: An innovative tool to preserve biodiversity and prevent wildfires |

Интегриран план за горско-пасищно управление: Иновативен инструмент за опазване на 

биоразнообразието и превенцията на горски пожари 

� http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id

=5112

MOTIVEMOTIVEMOTIVEMOTIVE РП7 Models for adaptive forest management | Модели за адаптивно управление на горите

� https://www.wsl.ch/lud/motive/

ODS3FODS3FODS3FODS3F Гражданска

защита

Observation and detection systems for forest fire management | Системи за наблюдение и локализация за 

нуждите на управлението на горски пожари

� http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-

projects/observation-and-detection_en

PESETA IIPESETA IIPESETA IIPESETA II Програма 
JRC

Projection of the economic impact of climate change in sectors of the European Union based on bottom-up 

analysis | Проектиране на икономическото въздействие от климатичните промени в секторите на ЕС на 

базата на анализ „отдолу нагоре“

� https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta

PHOENIX Програма 

COST
Post-fire forest management in southern Europe | Следпожарно управление на горите в Южна Европа

� http://uaeco.edu.gr/cost/

PREDICATE Гражданска 

защита
Preventing disasters by capitalising on unmanned aerial systems technology | Предотвратяване на бедствия 

чрез възползване от технологията на безпилотните летателни системи

� http://www.kios.ucy.ac.cy/research/research-projects/completed/294-preventing-disasters-by-

capitalizing-on-unmanned-aerial-systems-technology.html

PREFER РП7
Space-based information support for prevention and recovery of forest fire emergencies in the Mediterranean 

area | Подпомагане на превенцията и възстановяването от горски пожарни бедствия в 

Средиземноморския регион с информация от космоса

� http://www.prefer-copernicus.eu/

PROMYLIFE Гражданска

защита
How to better protect my life in major emergencies? | Как по-добре да защитя живота си при големи 

бедствия? 

� http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/civil/prote/pdfdocs/calls_2007_projects/promylife.pdf 

(презентация)

SCODEV Х2020
Scooping device for aerial forest fire suppressant | Устройство за въздушно гасене на горски пожари

� http://www.scodev.eu/

SMART FIRE 

BARRIER

Х2020
Innovative forest fire prevention infrastructure for residential areas, forestry and critical infrastructures | 

Иновативна инфраструктура за превенция на горските пожари за жилищни райони, горски стопанства и 

критична инфраструктура

� http://www.pyro.es/ (проект за МСП)

� https://cordis.europa.eu/result/rcn/188569_en.html (резюме)

SPITFIRE Гражданска 

защита
Spanish-Portuguese meteorological information system for transboundary operations in forest fires | Испано-

португалска метеорологична информационна система за трансгранично реагиране на горски пожари

� http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selected-

projects/spanish-portuguese_en

WUIWATCH Гражданска 

защита
Wildland–urban interface forest fire risk observatory and interest group in Europe| Европейска 

обсерватория и група по интереси в областта на риска от горски пожари на границата между дивата 

природа и градската среда

� https://wuiwatch.org/



Контакти с ЕС

НАЖИВО

В целия Европейски съюз има стотици информационни центрове Europe Direct. 

Можете да намерите адреса на най-близкия до Вас център на адрес: 

https://europa.eu/european-union/contact_en 

ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Europe Direct е услуга, която отговаря на Вашите въпроси за Европейския съюз.

Можете да се свържете с тази услуга

- чрез безплатен телефон: 00800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори могат да 

таксуват тези повиквания),

- на следния стандартен номер: +3222999696 или

- по електронна поща чрез: https://europa.eu/european-union/contact_en

Достъп до информация за ЕС

ОНЛАЙН

Информация за Европейския съюз е достъпна на всички официални езици на ЕС

на уебсайта: https://europa.eu/european-union/index_en

ПУБЛИКАЦИИ НА ЕС

Можете да изтеглите или поръчате безплатни и платени публикации на ЕС на 

адрес: http://bookshop.europa.eu. Можете да получите множество копия на 

безплатни публикации, като се свържете с Europe Direct или вашия местен 

информационен център (вижте https://europa.eu/europeanunion/contact_en).

ЗАКОН ЗА ЕС И СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото законодателство 

на ЕС от 1952 г. насам на всички официални езикови версии, посетете EUR-Lex

на адрес: 

http://eur-lex.europa.eu

ОТВОРЕНИ ДАННИ ОТ ЕС

Порталът на ЕС за отворени данни (http://data.europa.eu/euodp/en) предоставя 

достъп до масивите от данни от ЕС. Данните могат безплатно да се изтеглят и 

използват многократно, както за търговски, така и за нетърговски цели.



Резултатите от научните изследвания и иновациите, 

генерирани от рамковите програми на ЕС, играят ключова

роля за справяне с обществените предизвикателства, 

за укрепване на устойчивия растеж и за създаване

на нови работни места. Те могат също да осигурят солидни

доказателства и най-актуални знания за подобряване

на процеса на разработването на политики. 

„Изследователски и иновационни проекти за политики“ 

е поредица от доклади, които проучват тази възможност

и я прилагат на практика. Всеки доклад се фокусира върху

избрани въпроси и предизвикателства в една актуална

област на политиката, като подчертава съответните

релевантни резултати от Рамковите програми и в 

заключение представя конкретни препоръки за действия,

свързани с политиката на Европа и в международен план.

Изследователски и иновационни проекти за политикиИзследователски и иновационни проекти за политикиИзследователски и иновационни проекти за политикиИзследователски и иновационни проекти за политики

K
I-A

Z
-1

8
-0

0
6

-E
N

-N

ISBN 978-92-79-77493-5


	Forest Fires BG - Cover - WIDE MARGINS_ack
	Forest Fires BG - Body - FINAL



