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Увод

 Глобалният ход на съвременния климат, свързан с продължителни 

засушавания и високи температури на въздуха послужи като катализатор 

за нарастване броя и унищожителната сила на пожарите в горите. 

 В света годишно се изпепеляват 10-15, а в някои години и до 20 милиона 

хектара гори. Редица изследвания показват, че в резултат на 

ежегодните пожари в горските територии, исторически нашата планета е 

претърпяла истинска екологична промяна. 

 Това довежда до обезлюдяване на населени места, намаляване на 

биоразнообразието в природните екосистеми, флора и фауна, до 

забавяне на фазите на естествено възобновяване и на горскостопанските 

дейности в опожарените гори. 

 Най-общо концепцията за национална сигурност се свежда до 

осигуряване на държавна и обществена защита, териториална цялост, 

демократично функциониране на институциите за запазване на 

националните интереси и благосъстоянието на гражданите.



Цел на изследването

Докладът разглежда въпроси свързани с 

 пожарната опасност в горите на България, 

 динамиката на пожарите, 

 причини за тяхното възникване, 

 нанесени щети, 

 лоши практики и 

 правна защита в контекста на националната сигурност за периода 

2015-2018 г.



Обекти и методи на работа

Опазването, контролът и управлението на горските територии у нас 

се осъществява от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), която 

има 16 административни поделения – Регионални дирекции на горите 

(РДГ), които подпомагат нейната дейност. 



Правна защита на горските територии от пожари

 Превенцията и опазването на горските територии от пожари 

са регламентирани в Националната програма – 2020 за 

развитие на България. 

 Стратегическия план за развитие на горския сектор на 

Република България (2014-2023 г.) в съзвучие с Оперативна 

цел 3 „Повишаване на ефективността на превенцията и 

борбата с горските пожари и незаконните действия в 

горите“. 

 Разработена е „Програма за опазване на горите от пожари“ 

насочена към въздействието на климатичните промени 

върху горите, тяхното адаптиране, възстановяване и 

запазване на биологичното разнообразие (ИАГ – 2017).



 Мерките и мероприятията за защита на горските територии от 

пожари са конкретизирани в чл. 136-143 от Закона за горите (ЗГ-

2011) и в наредбите на МЗХГ и МВР.

 „Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските 

територии (2015) съобразена с 

 Наредба № 8 за условията и реда за защита на горите от пожари 

(2012).

 Планирането на действията за защита са за сметка на държавния 

бюджет на страната и са задължителни за изпълнение от всяка 

горскостопанска единица независимо собствеността на 

територията (чл. 136, ал. 1-35).

 Непосредственото организиране на борбата с горските пожари се 

извършва от органите на ГДПБЗН със съдействието на горските 

държавни структури, общините, собствениците и ползватели на 

горски територии, както и на лицата извършващи дейности в тях 

(чл. 141, ал. 1-35).



 Във връзка с пренасочване на фокуса, от потушаване към 

превенция и борба с горските пожари ЕС предложи изграждане на 

„Паневропейска мрежа за борба с горските пожари в Европа и 

Средиземноморието“ чрез обмен и добри практики между учените 

и обществото.

 В рамките на програма „Хоризонт 2020“ ЕС разработи нов план за 

защита и възстановяване на горските територии от пожари и 

намаляване на риска от тях към интегриран подход за управление 

на пожари в ЕС. 

 В контекста на горното учени от БАН разработват проект с основна 

цел – създаване на нов математически модел основаващ се на 

„Интегриран подход за моделиране на разпространението на 

горските пожари“, с отчитане на основните фактори 

контролиращи разпространението на пожарите.



Особености на горските пожари

Горските пожари като явление в пространството и времето, тяхното 
поведение, продължителност и опасност се поделят на три вида: низови, 
върхови, подземни (торфени).

 Низовите пожари се развиват в горимите материали разположени 
непосредствено върху почвената повърхност с височина не повече от 1,5 
m. 

 Гори опад, постилка, мъхова и храстова покривка, сечищни остатъци, 
паднала дървесна маса. 

 Димът им е мръсно бял до светло сив. 

 В зависимост от скоростта на пламъчното разпространение низовите 
пожари се разделят на два подвида бегли и устойчиви.

 При беглите пожари в повечето случаи е достатъчно да бъдат 
изгасени пламъците и разпространението им спира. 

 Устойчивите пожари са с по-голяма ширина, формира се огнена 
ивица и гасенето на пламъците е първия етап, тлеенето на по-
тежките горивни материали продължава и след повторно 
възобновяване на пожара. 



Особености на горските пожари

 Върховите пожари са свързани с действието на низовите. В горенето при 

тях се включват иглолиста, тънки клони от короните на иглолистни 

насаждения и дърветата в смолодобивните участъци. 

 За разлика от широколистните дървостои след върхов пожар 

иглолистните насаждения загиват изцяло. 

 Димът при върховите пожари тъмен с черни оттенъци. 

 При силен вятър възниква мощна турбуленция на нагретия въздух и 

продуктите на горене, в резултат на което възникват т.н. – огнени 

бури.

 Подземните пожари са продължение на разпространението на низовите и 

възникват в торфени почви или при мощен слой мъртва горска постилка.

 При тях изгарят корените на стоящите дървета, те губят механичната 

си устойчивост и се повалят. 

 Скритото горене при тези пожари ги прави невидими и коварно 

опасни за пропадане в оформените следпожарни ями.



Динамика на горските пожари
Релефните особености на България са оформени с планинско-хълмист характер и 
преобладаване на широколистни дървесни видове. Силно пожароопасни са горите 
растящи в Странджа-Сакар, Рило-Родопския масив, Средна гора и по южните 
склонове на Стара планина.

Разпределение на горските пожари у нас за периода 2015-2019 г. e по брой 

(интензивност) и вид (низови и върхови). От избухналите 2405 броя горски пожари 

2141 са низови (90,8 %) и върхови (9,2%). 
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Таблица 1. Горските пожари по вид, опожарена площ и собственост за периода 2015-2019 г.

Година
Брой 

пожари

Пожари 

на 

площ, 

dka

Дървесен вид Вид на пожара Собственост, dka

Игло-

листни

Широко-

листни
Низов % Върхов % Държавна Общинска Частна

2015 429 43150 6922 29584 41483 96,1 1667 3,9 25252 7234 7660

2016 584 63402 9359 41943 56246 88,7 7156 11,3 41678 12863 7913

2017 513 45694 15212 21959 35804 78,4 9890 21,6 32123 5962 6861

2018 222 14530 2230 11308 14333 98,6 197 1,4 5910 855 7719

2019 657 52677 10297 35727 48486 92,0 4191 8,0 29859 9512 12851

сума 2405 219 453 44020 140521 196252 - 23101 - 134822 36426 43004

средно 481 43 890 8804 28104 39270 90,8 4620 9,2 26964 7285 8601



Таблица 2. Причини за възникване на горските пожари през 2015-2019 г.

Година
Опожарена

площ, dka

Причина

Неизвестна Небрежност Умишлени Естествени

dka % dka % dka % dka %

2015 43150 8255 19,2 29488 68,3 4225 9,8 1182 2,7

2016 63402 9770 15,4 47875 75,5 3367 5,3 2390 3,8

2017 45694 5880 12,9 35719 78,2 2851 6,2 1243 2,7

2018 14530 3349 23,1 10042 69,1 671 4,6 468 3,2

2019 52677 10009 19,0 39613 75,2 2423 4,6 632 1,2

сума 219453 37263 16,9 162737 74,2 13537 6,2 5916 2,7



Таблица 3. Причини за възникване на горските пожари през 2015-2019 г.

Вид на 

причината

Години

2015 2016 2017 2018 2019 Общо

Опожаряване 

на стърнища, 

%

13,90 15,92 21,05 14,41 28,14 18,68

Опожаряване 

на пасища, %

13,90 12,33 10,53 10,36 19,32 13,29

Незагасена 

цигара, %

7,29 8,39 5,17 5,86 3,39 6,02

ОБЩО, % 35,09 36,64 36,75 30,36 50,85 -

За периода 

2015-2019 dka

15141 23231 16792 4450 26786 86400 39.37%

Пожарите причинени от изхвърляне на незагасени клечки кибрит и угарки (6,02%). Цигарата на 

един пастир на 24.08.2017 г. предизвика големия Кресненски пожар – обгорялата дървесина е 

около 90 000 куб. метри. Въпреки повдигнатото обвинение вече трета година процеса все още се 

движи в съдебните инстанции, а делото още не е започнало.













Заключение

Устойчивото засушаване, засиленото съхнене на горите (главно 

иглолистни култури), интензивното човешко присъствие в горските 

територии, промяната на собствеността на земи и гори, преднамереното 

опожаряване на стърнища и пасища са основните фактори довели до 

значителни (а през отделни години) и до критични стойности на 

пожарната активност в нашите гори.

 Въпреки предприетите мерки и новото законодателство общия брой на 

пожарите в горите (за изследвания период) е 2405 – годишно са горели 

481 пожара.

 През 2018 г. опожарените горски територии са 14 530 dka (222 броя), 

рекордна е 2019 г. – 657 пожара с площ 52 677 dka.

 От опожарената земя (2015-2019 г.) 219 453 dka – 22,1% - 44 020 dka е 

била заета от иглолистна, а 77,9% от широколистна растителност. 

Низовите пожари са от 78,4 до 98,6%, а върховите – от 1,4 до 21,6%.



Заключение

 Нов момент през 2019 г. са зимните пожари в страната. Летния 

максимум на пожарите е 283, колкото и зимния – 290 броя, докато 

за цялата 2018 г. са погасени 222.

 Все още има пропуски при организацията и взаимодействието на 

стопаните на горските територии с противопожарните органи, 

природозащитниците, наличната пожарогасителна техника и 

местните власти.

 Големите горски пожари (мега пожарите) довеждат до похабяване 

на дългогодишно създавани горски екосистеми, влошаване на 

микроклимата и условията за стопанска дейност, спад в 

туристическите услуги, ограничаване на възможностите за 

поминък и обедняване на населението, обезлюдяване на 

районите, заплаха за националните ни интереси и сигурност.



Благодаря Ви за вниманието!

Изследването се финансира по проект ФНИ 16/06 от 

2017 г. „Интегриран подход за моделиране на 

разпространението на горски пожари”.


