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Въведение

 В началото на ХХІ-и век светът стана свидетел на 

разпространението на един нов екологичен, социален и 

стопански проблем – горските пожари.

 Горят горите на Амазония, Сибир, Калифорния, от Португалия 

до планините и курортите на Турция.

 За последното десетилетие опожарените дървостои в България 

са в обем 397812 m3 на стойност над 13,5 млн. лева. 

Изпепелени са 550000 dka горски територии от 12025 пожара.



Въведение

 Докладът разглежда въпроси, свързани с пожарната 

опасност в горите на България, динамиката на пожарите 

през 2020 г., причините за тяхното възникване, нанесените 

щети и финансова стойност в контекста на регионалната 

опасност и мерките за борба с огнената инвазия.

 Анализът на опожарената горска растителност и територии, 

материалните и финансови разходи е направен на база 

литературни източници, картен материал, сателитни 

снимки, доклади на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) 

в Глава „Опазване и защита на горите от пожари” по 

административните поделения – Регионални дирекции по 

горите (РДГ) – фиг. 1. 





РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

 Ландшафтните особености на България се характеризират с 

хълмисто-горски територии, оформящи предпланините на Странджа 

– Сакар, Осоговието, Родопския масив, Средна гора, южните части на 

Стара планина и Лудогорието.

 В тези райони най-често се създават предпоставки за възникване на 

големи горски пожари. За последните десет години проблемни са 

областите: Хасково, Стара Загора, Ловеч, Благоевград, Ямбол, 

Кърджали, Кюстендил, Сливен.



РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

 Рискови в пожарно отношение са горски територии, граничещи със 

земеделски площи, постоянни или временни обекти (независимо от 

предназначението им), трасета на железопътния транспорт, електро-

и газопроводи, места за отдих и туризъм, гори, в близост до 

населени места.

 Ликвидирането на пожарите е свързано с гасене в труднодостъпни 

гори (понякога с липсата на пътна инфраструктура). 

Разпространението на огъня е с висока скорост и обхват на обширни 

територии, където има необходимост от голям ресурс на хора и 

техника.



Таблица 1. Традиционни практики, причинили горски пожари (2016 – 2020 г.)



Таблица 2. Опожарена горска растителност и собственост през 2020 г. 



Таблица 3. Финансови и материални разходи, причинени от горски пожари 2020 г. 



Фиг. 2. Активни пожари в България за периода 04.08-11.08.2020 г.



Фиг. 3. Опожарени територии – 2007 и 2020 г.



Новата законова уредба в горите (ЗГ, 2012) доведе до промяна в 

собствеността и пазарните обществени отношения. Изготвена бе 

Наредба № 18 за „Инвентаризация и планиране в горските 

територии” и изискването за създаване на „План за опазване на 

горите от пожари” при изпълнение на лесотехнически и 

традиционни практики, базирани на:

 поддържане на горите в добро санитарно състояние чрез 

регулиране на интензивността на отгледните и 

възобновителните сечи, почистване на храстовата, сухата и 

подлесната растителност;

 приоритетно усвояване на дървесината, засегната от пожар и 

почистване на пожарищата;

 регулиране и запазване на смесения характер на дървостоите с 

участието на широколистни видове в количество 3-5 единици в 

насаждението;

Горскостопански противопожарни 

решения



 създаване на противопожарни просеки, минерализовани ивици 

и противопожарни пояси с повишена пожароустойчивост;

 изграждане и поддържане на пътна инфраструктура за 

движение на противопожарна техника, стационарни 

наблюдателни кули, хеликоптерни площадки, противопожарни 

депа;

 усъвършенстване на единна автоматизирана система за контрол 

и гасене на горските пожари в страната.

Горскостопански противопожарни 

решения



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условията на климатични аномалии, плурализъм в ползването на 

горските ресурси, правни норми, превенция и защита на горските 

територии през 2020 г. са изпепелени 52571 dka.

 Пожарната активност, динамиката на горските пожари е със 

сезонно проявление и неравномерност.

 През м. април пожарите са достигнали зимния си максимум и 

опожарена площ 6558 dka. Летен максимум настъпи в края на 

август и началото на м. септември (190 пожара върху 38848 dka).

 Причините за възникване на огнената стихия за човешка 

небрежност (67,1%) и умисъл – 3640 dka (3,2%).

 Над 63% от опожарените земи е засегната широколистна 

растителност, 13,4% - иглолистни дървостои с върхови пожари 

(3365 dka).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 При потушаване на пожарите са участвали 8303 човека, 20298 

транспортни средства, 4 хеликоптера. Опожарена дървесина –

9578 m3 и нанесени щети за 595134 лв.

 Рискови региони с опожарени територии са областите: 

Хасково (1731 dka), Стара Загора (7284 dka), Ловеч (5571 dka), 

Ямбол (5330 dka), както и част от Дунавската хълмиста област 

(Добрич).

 Нов момент през 2020 г. са зимните пожари в горите и големият 

процент изгорени селскостопански земи и гори 

(м. януари – 29,8%, м. май - 46,7% и м. юни – 47,8%).

 Две трети от пожарите започват от земеделските земи и се 

прехвърлят в горските територии – палене на стърнища от 

житните култури (17,4%) и пасбища (12,7%).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Естествените насаждения, горските култури, които създаваме 

трябва да имат бъдеще. 

Да познаваме биологията на видовете, горскостопанските 

мероприятия, подпомагащи пожарната безопасност, въпреки 

обществените нагласи и мислене. 

Необходимо е да осигурим сигурност на горските ресурси –

националното ни богатство.



Горите на България са най-добрият дар и най-прекрасното дело на 

творческата сила на Природата.

Да ги обичаме и пазим!

Изследването се финансира по проект ФНИ 16/06 от 2017 г. „Интегриран 

подход за моделиране на разпространението на горски пожари”.


