Опазване на горите

Горските територии и
пожарите през 2022 година
Инж. Мурад ШИКИРОВ – главен експерт в Дирекция „Контрол по опазване на горските територии
и ловно стопанство“ в ИАГ

П

ожарите в горите изгарят растителността и
унищожават голяма част от фауната, което
води до деградация на горските екосистеми.
Това от една страна, увеличава рисковете от активиране на ерозионни процеси, тъй като нараства
повърхностният воден отток, а от друга страна,
опожарените почви в горските територии намаляват свойството си на инфилтрация. В резултат
на изгарянето на горскодървесна растителност
се отделя въглероден двуокис, който замърсява
околната среда. Именно тези последици, а и ред
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други, свързани с нанасянето на материални щети,
ангажирането на хора и средства за пряката борба с пожарите налагат вземането на превантивни
мерки за защита.
Ежегодно от страна на Изпълнителната агенция по горите и на Главната дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН)
се разработва съвместен план за взаимодействие.
През настоящата година бе проверена противопожарната готовност на структурите, стопанисващи
и управляващи горски територии у нас, преди на-
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стъпването на активния пожароопасен сезон.
В съответствие с горското законодателство на
България всяко ДГС, ДЛС, УОГС, общинските и
други горски структури разработиха планове за
защита на горските им територии от пожари, които са утвърдени от директорите на регионалните
дирекции по горите.
При анализа на констатациите от извършените
проверки за хода на противопожарните мероприятия през 2022 г. бе установено частично неизпълнение в пълен обем на предвидените мероприятия
в отделни горски структури, породено най-вече от
липсата на кандидати за реализирането им при
тяхното възлагане по реда на Закона за обществените поръчки. Във всички тези случаи с изготвените констативни протоколи беше разпоредено изпълнението им в пълен обем в определени срокове.
Независимо от предприетите превантивни мерки и действия, от 1 януари до 31 август 2022 г. в
горските територии на Република България възникнаха над 395 горски пожара, които опожариха
повече от 56 000 дка гори, като на 5391 дка дърветата бяха засегнати изцяло от върхови пожари.
Тези стойности са далеч от пиковите нива от 2001
и 2007 г., когато бяха унищожени по над 200 000
дка горски територии.
Засегнатата от пожари иглолистна растителност
през настоящата година е 8491 дка, широколистната – 38 740 дка, опожарените смесени насаждения са 1864 дка, а унищожените треви, незалесени
площи и мъртва горска постилка – 6930 декара.
Най-голям дял от опожарените горски територии през 2022 г. са държавна собственост – 32 420
дка, общинска – 8670 дка, частна – 14 910 дка,
собственост на религиозни общности – 18 декара.
На 8 август в землището на с. Елшица, намиращо се в района на ДГС – Панагюрище, възникна
най-мащабният за годината горски пожар у нас.
Огнената стихия опожари 4656 дка горски територии, от които 1360 дка – върхово. Овладяването
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му отне няколко денонощия и обедини усилията
на служители от структурите на ГД ПБЗН, ИАГ,
Регионалните дирекции по горите в София и Пловдив, Държавните горски стопанства в Панагюрище, Пловдив, Пещера, Асеновград и Пирдоп и ДЛС
„Чепино“ – м. Чехльово, които бяха подпомогнати от тежка техника и хеликоптер. Дейностите по
отстраняване на нанесените от огнената стихия
поражения ще продължат години.
Същевременно възникнаха горски пожари в районите на Държавните горски стопанства – Чирпан, Казанлък, Свиленград, Maджарово, Катунци,
Пазарджик и Елхово.
На 10 август се разгоря и вторият по мащаб за годината горски пожар у нас, който опожари 5805 дка,
945 от които – върхово, в землището на с. Раздел,
попадащи в района на ДГС – Елхово. Потушаването му също отне няколко денонощия, като в него
участваха горски служители и служители на ПБЗН.
В гасителните действия бе включен и хеликоптер.
Основната причина за възникване на 92 % от
горските пожари у нас продължава да бъде човешката небрежност, а едва 5 % от огнените стихии
са причинени от мълния. Около 3 % от пожарите
са умишлени, като в тези случаи стопанисващите горските територии уведомяват компетентните
разследващи органи – МВР и/или Прокуратура.
Опожарените горски площи през настоящата
година са с над 28 000 дка повече спрямо същия
период на 2021 г., а върхово опожарените гори – с
над 1700 дка повече (фиг. 3).
За разглеждания период на 2021 г. най-много
горски територии бяха опожарени в районите на
Регионалните дирекции по горите – Кюстендил,
Кърджали, Пловдив, Ловеч и Благоевград, като
за същото време през 2022 г. най-засегнати от пожари са горите в районите на РДГ – Кърджали,
Берковица, Бургас, Пазарджик и Ловеч.
Най-високият дял от върхово опожарените гори
през 2022 г. е в горски територии в райо на на
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Опожарените горски площи през настоящата година са с над 28 000 дка повече
спрямо същия период на 2021 г., а върхово опожарените гори – с над 1700 дка повече (фиг.
3).
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Разпределение на опожарените горски територии/дка/,
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собственост
0.032 %
предприемане
в т.ч.Църковна
и санкциониране
на земеделските18ползватели.
8. Ловеч
46 10 006
17.86 на действия,
35
9.

10

Пазарджик

5.

Собственост на
юридически лица

2159

3.85 %

9

6152

10.98

1941

10. Пловдив

25

1341

2.39

1

11. Русе

25

1628

2.91

0

12. Сливен

15

6106

10.90

997

13. Стара Загора

21

2589

4.62

901

1.

Неизвестни

140

35.44 %

14. Смолян

8

98

0.17

0

2.

Небрежност

226

57.22 %

15. София

35

2417

4.31

361

3.

Умишлени

10

2.53 %

16. Шумен

11

108

0.19

2

4.

Естествени

19

4.81 %

Всичко

395

56 024 100.00

5391

395

100.00 %

Всичко

56 024

100.00 %

ПРИЧИНИ (брой)

Всичко
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