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Въведение

 Отрасълът „Горско стопанство” е възникнал по икономически 

причини и е базиран на средносрочно или дългосрочно планиране. 

Той е изграждан на принципа – равномерност и постоянство на 

ползването на дървесината, оценявайки гората като национално 

богатство и незаменим компонент на околната среда.

 В наши дни отношението към горските екосистеми промени 

миналите представи за неизчерпаемост на природните ресурси, 

екологични ползи, превенция и борба с болести и пожари.

 Опазването на горските територии, провежданите стопански и 

противопожарни мероприятия задават въпроси –

• Правим ли нещата правилно?

• Правим ли правилните неща за предотвратяване 

изпепеляването на горите?



Цел на изследването

Докладът разглежда 

 правната защита, 

 безопасност и причини за възникване на горски пожари, 

 лесовъдни, отгледни и противопожарни действия и 

 планове за намаляване риска, вредите и загубата на горски ресурси.



Обекти и методи на работа

 Изследвани са горските територии на България, пострадали от 

пожари (независимо от правото на собственост и ползване) за 

последното десетилетие (2009 – 2018 г.).

 Анализът на пожарната активност (интензивност на възникналите 

горски пожари) е на база правни документи, литературни 

източници и „Сведения за разпространение на горските пожари на 

териториален принцип” на територията на 16-те административни 

поделения (Регионални дирекции на горите – РДГ) на 

Изпълнителната агенция по горите (ИАГ – 2009 – 2018) към 

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).





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 

(МС – 2012) и в Програмата за опазване на горите от пожари, насочена към:

 въздействието на климатичните промени върху горите, 

 тяхното адаптиране, 

 възстановяване и 

 запазване на биологичното разнообразие.



 Основните противопожарни мероприятия и задължения са 

разработени в Закона за горите (ЗГ – 2011, чл. 136–143), съгласно 

Наредба № 18, съобразена с Наредба № 8 за условията и реда за 

защита на горите от пожари (2012).

 Организацията, борбата и потушаването на горските пожари се 

извършва от органите на МВР и ГДПБЗН съвместно с горските 

държавни структури и ползвателите на горските територии, както и 

от лицата, извършващи дейности в тях (чл. 141 ал. 2 – 3г).

 В рамките на програма „Хоризонт 2020” Европейския съюз (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 и преминаване от национална 

към  европейска сигурност (Горски пожари, ЕК – 2018).

 Във връзка с горното, учени от БАН разработват нов математически 

модел, основаващ се на интегриран подход, който описва 

разпространението на горски пожари, отчитайки основните 

определящи фактори, контролиращи огнената стихия (МОН – 2019).



Причини за възникване на горските пожари

 Релефните особености на България се характеризират с хълмисти 

горски територии, оформящи предпланините на Странджа – Сакар, 

Рило-Родопския масив, Средна гора и южните части на Стара 

планина. 

 За последните десет години проблемни са областите: Хасково, Стара 

Загора, Ловеч, Благоевград, Кърджали, София, Сливен. 

 Рискови в пожарно отношение са горските територии, които 

граничат със: земеделски  площи, постоянни или временни обекти, 

независимо от предназначението им, трасета на железопътния 

транспорт, електропроводи, газопроводи, места за отдих и туризъм, 

близост до населени места.

 Ликвидирането на пожарите е свързано с гасене в труднодостъпни 

гори (понякога с липса на пътна инфраструктура), разпространение 

на огъня с висока скорост и обхват на големи площи, необходимост 

от голям ресурс на хора и техника.



Години
Опожарена

площ

Причина

Неиз-

вестна
Площ

Небреж-

ност
Площ

Умиш-

лена
Площ

Естест-

вена
Площ

dka % dka % dka % dka % dka

2009 22764 22,29 5074,1 72,29 16456,19 4,46 1015,3 0,96 218,5

2010 65260 13,51 8816,6 78,83 51444,50 7,21 4705,2 0,45 293,7

2011 68826 26,93 18534,8 65,67 45198,00 6,30 4336,0 1,10 757,1

2012 127298 18,91 24072,1 67,65 86117,10 8,77 11164,0 4,67 5944,8

2013 33139 15,20 5037,1 70,34 23319,80 11,52 3817,6 2,94 974,3

2014 9160 13,25 1213,7 81,46 7461,70 3,31 303,2 1,99 182,3

2015 43150 19,13 8254,6 68,34 29488,70 9,79 4224,4 2,74 1182,3

2016 63402 15,41 9770,2 75,51 47874,90 5,31 3366,6 3,77 2390,3

2017 45694 12,87 5880,8 78,17 35718,90 6,24 2851,3 2,73 1242,9

2018 14872 22,52 3349,2 69,82 10383,60 4,51 670,7 3,15 468,5

Сума 493565 18,20 90003,2 71,60 353463,39 7,40 36454,3 2,80 13654,7

Таблица 1. Причини за възникване на горските пожари 2009-2018 г



Активност на горските пожари за периода 2009 - 2018

Таблица 2. Разпределение на опожарените площи (dka) по видове собственост

Години
Изгоряла

площ
Държавна

Реална

площ
Общинска

Реална

площ
Частна

Реална

площ
Друга

Реална

площ

dka % dka % dka % dka % dka

2009 22764 39,76 9050 45,57 10373 14,10 3210 0,58 131

2010 65260 49,69 32427 24,95 16285 23,67 15444 1,69 1104

2011 68826 66,96 46085 13,33 9174 19,24 13242 0,48 325

2012 127298 60,70 77272 16,69 21251 20,75 26408 1,86 2367

2013 33139 68,21 22604 22,01 7294 9,53 3157 0,26 84

2014 9160 36,80 3371 47,28 4331 15,92 1458 0,00 0

2015 43150 58,52 25252 16,76 7234 17,75 7660 6,96 3004

2016 63402 65,74 41678 20,29 12863 12,48 7913 1,49 948

2017 45694 70,30 32123 13,05 5962 15,02 6861 1,64 748

2018 14872 41,99 6245 6,00 892 51,70 7689 0,31 46

Сума 493565 60,00 296107 19,38 95659 18,85 93042 1,77 8757













 Средна цена за възстановяване на 1 dka опожарена територия –
800-1000 лв.

 2016 г. – 527 пожара – унищожени горски ресурси, дивечови 
местообитания, растителни съобщества – 62 000 dka.

 Щети – 20 млн лв. – средства за почистване на площите, 
почвоподготовка и залесяване.

 Не са предвидени финансови средства по бюджета на 
Пожарното ведомство, местна власт, доброволци.

 В борбата с пожарите участват 5 000 пожарникаря, 400 горски 
служители, 200 доброволци и 400 военни.



Защо говорим за огнените бедствия 

в горите?
Две трети от пожарите в горските територии са възникнали предимно в 

земеделските земи (извън границата на гората) и след това са обхванали 

горските масиви. Дали те са предизвикани от самите земеделски стопани 

или от преминаващи пастири, е много трудно доказуемо?

Вид на

причината

Години

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Общо, 

%

Опожаряване

на стърнища, 

% 19,43 23,87 26,14 29,16 14,95 20,53 13,9 15,92 21,05 14,41 19,94

Опожаряване

на пасища, % 15,29 29,28 16,69 12,76 9,07 25,17 13,9 12,33 10,53 10,36 15,53

Общо 34,72 53,15 42,83 41,92 24,02 45,70 27,80 28,25 31,58 24,77 35,47

Таблица 3. Традиционни практики причиняващи горски пожари



План за дейностите по 

опазване на горите от пожари

 Горскостопански план на ТП „ДГС Сандански“

 Карта на противопожарните мероприятия по класове на 
пожарна опасност и вид на месторастенията и дървостоя

 І-и клас – висока пожарна опасност: иглолистни 
насаждения и култури, растящи на много сухи до 
свежи месторастения - 12,3%. От тези площи 91,3% са 
държавни гори, общински – 4,1% и частни – 4,6%.

 ІІ-и клас – средна пожарна опасност: иглолистни 
насаждения и култури, растящи на свежи до сухи и 
свежи месторастения – (59,4%), от които: държавна 
собственост – 87,1%, общинска – 9,6% и частна – 3,3%.

 ІІІ-и клас – ниска пожарна опасност: иглолистни 
насаждения и култури, растящи на свежи до влажни 
месторастения, широколистни насаждения и 
култури на свежи до сухи, свежи, свежи 
месторастения – 28,3%: държавни гори – 94,4%, 
общински – 5,0% и частни – 0,6%.



Препоръки на ЕС за борба с горските 

пожари

 Промяна на фокуса от потушаване на пожарите към превенция и 

повишаване на осведомеността и готовността на населението, 

подложено на пожарен риск.

 Насърчаване на ефективно и научнообосновано управление на 

горските пожари и информирано вземане на решения за 

горскостопанските и противопожарни дейности.

 Взаимодействие на всички заинтересовани страни (местни общности, 

собственици на гори, пожарни специалисти, общински регионални  

администрации за общественото значение и разбиране на заплахите от 

пожарите).



Изводи и препоръки 

 Пожарната активност, динамиката на горските пожари е с накъсано 
равновесие. През 2012 г. са изгорени 127298 dka, а през 2018 – 14872 
dka.

 Причините за възникване на горските пожари са човешка небрежност 
– 71,6% (353464 dka) и умисъл – 36454 dka (7,4%).

 Лошите практики „опожаряването” на земеделските земи, храстовата 
и тревната растителност, довеждат до щети в 35,47% от горите.

 Създадена е нова нормативна уредба, правила и закони, които 
регламентират по-точно защитата и борбата с горските пожари.

 Време е да бъде възстановено авиационното противопожарно звено за 
бързо откриване и подпомагане на стратегията, тактиката и 
организацията при пожарогасенето.

 Необходимо е надграждане и създаване на единна автоматизирана 
система за контрол и гасене на горските пожари в страната.

 Постигане на достатъчно ефективен противопожарен контрол върху 
земеделските земи и пасища от страна на местната и изпълнителната 
власт.



Заключение

Проблемът безопасност, ще прерасне в сигурност при стриктно 

изпълнение на новите горскостопански, областни планове, програми 

и натрупан опит. 

Културите, които създаваме, трябва да имат бъдеще, да познаваме 

биологията на генетичните дадености на видовете, провежданите 

горскостопански мероприятия, осигуряващи сигурност на горския 

ресурс като национално богатство.
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