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НАЧИНИ НА ГАСЕНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ. 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

.
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Опазването на горите от пожари е комплекс от 

противопожарни мероприятия и включва 

действия, мерки и изисквания за 

предотвратяване, откриване, ограничаване и 

ликвидиране на горски пожари.
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Горските пожари са в пряка зависимост от конкретната

метеорологична обстановка. Те зависят от определени стойности на

температурата, от влажността на въздуха, от водните резерви на

почвата и от скоростта на вятъра. Тези параметри могат да се

прогнозират, а това от своя страна дава възможност да се

прогнозира и риска от горски пожари в даден регион при дадена

синоптична обстановка.
За възникването и развитието на горските пожари

съществено значение има влажността на материалите. Горските

пожари почти винаги водят началото си от запалването на мъртвата

почвена постилка, след което преминават по стъблата и короните на

дърветата. Способността на мъртвата горска постилка и на

дърветата да горят обуславят степента на пожарната опасност на

горските насаждения, а състоянието на метеорологичните фактори

обуславят степента на пожарната опасност за горските насаждения

по сезони.
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Класификация на горските пожари в зависимост от 

скоростта на разпространение

Над 100 m/minДо 3 m/min

до 

0.5 m

До 1 m/min

до 

1,5 m

13 m/min

над 

1,5 m

над 3 m/min

до 

0,25 m
до 

0,5 m

над 

0,5 m
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Формата на надземен бегъл пожар е овална или триъгълна по
посока на вятъра, като единият връх на триъгълника е начало на пожара.
Цветът на дима е светлосив.

При надземен бегъл пожар гори мъртвата почвена постилка,
мъховете, лишеите, тревната растителност, ниските храсти, дървесните
отпадъци, окапалите листа. Поради различната влажност на горящите
материали и кратковременното въздействие на пламъка върху тях горенето
е неравномерно, огънят заобикаля влажните места, огражда ги и
продължава своя път.
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При надземен устойчив пожар горят мъртвата почвена постилка,

живата почвена покривка, сухите отпадъци от дърветата, дървета с ниско

разположени клони. Почвената покривка изгаря напълно. Кората и корените

изгарят по-дълбоко в сравнение с беглия надземен пожар. Формата на

надземния устойчив пожар обикновено е овална. В зависимост от характера

на живата почвена покривка и наличността на дървесни отпадъци

пламъкът достига на височина 12 m. Димът е с наситеносив цвят.
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При върхов бегъл пожар горят короните на дърветата. Огънят се

разпространява от корона на корона с голяма скорост, като издава напред

големи огнени езици. При тях изгарят иглолистата и по-малките сухи клони, а

на по-дебелите клони и на стъблата обгарят или само се опърля кората.
Едновременно с върховия бегъл пожар се развива и надземен бегъл, който

се движи със значително закъснение след върховия под склона на

насажденията. Формата на пожара е яйцевидно продълговата. Димът

обикновено е с тъмен цвят. Често се наблюдава скокообразно движение на

върховия бегъл пожар
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При върховия устойчив пожар горят короните на дърветата,

подрастът и живата почвена покривка, която изгаря до минералния

слой на почвата. Огънят се разпространява бавно под формата на

подвижна стена. Върховият устойчив пожар е най-опасен в

иглолистните горски насаждения. Формата на пожара е овална.
Димът е с тъмносив цвят.
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в спокойна атмосфера

при вятър в горните 

въздушни слоеве

Върховите пожари са съпроводени с отделянето на голямо количество топлина,
поради което те въздействат на атмосферата по – силно отколкото надземните. 

Нагретият въздух и продуктите на горене предизвикват възходящи потоци и 

образуват конвективна колона със значителни размери

11



При подземните пожари горят живата почвена

покривка, хумусният слой и торфеният пласт, горят

паднали преди години дървета, затрупани с дебел

слой почва и дървесни отпадъци. При подземните

пожари над почвата се показват кълба от дим и от

време на време - езици от пламъци. Хумусът и

торфът изгарят напълно и пожарът продължава

докато огънят стигне до минералния слой или до

подпочвени води. Подземните пожари се

разпространяват с малка скорост, от 2 до 10 m на ден.
Формата на пожара се приближава до окръжност.
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Опасността от горски пожари е особено голяма в непочистените сечища, във

ветровалните и ветроломни площи, в старите пожарища. При такова горене на сухи отпадъчни

материали се развива висока температура. От опит е установено, че най-бързо започват да горят

сухите клони на смърча, след това на бора. Свежо отсечени клони от иглолистни дървесни видове

се запалват бързо, горят силно, изпускат големи кълба дим, но горенето не е равномерно, а на

огнища.
Пожарната опасност в сечищата зависи от вида и количеството на горимите материали,

от влажността и структурата им, от характера на тяхното смесване, както от площта върху която се

намират отпадъците. През пролетта и есента по тези площи има много изсъхнали треви и храсти,

които лесно се запалват и бързо горят. Възникналите пожари през пролетта в откритите сечища и

долини в продължение на няколко дни не навлизат в дълбочина в съседните насаждения, а се

разпространяват изключително върху сечищната площ.
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Характерът на повърхността на терена оказва

влияние върху разпространението и силата на горските

пожари. От подножието на планината към върха пожарите се

разпространяват много по – бързо, отколкото в обратна

посока. По пресечен терен пожарът се разпространява по –

бързо, отколкото по равен, защото в пресечения терен огънят

се движи с прескачане. Ниско по склоновете на планината и на

планинските възвишения пожарите при тихо време се

разпространяват бавно. През деня между 11 и 16 часа пожарът

развива по-голяма скорост, отколкото в сутрешните или

вечерните часове. През нощта пожарите обикновено не се

разрастват.
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Вятърът има основно значение за скоростта на

разпространение на пожара и формата му. Въз

основа на стойностите за скоростта и посоката на

вятъра и като се има в предвид влажността на

почвата и насажденията, би могла да се прогнозира

площта, която може да обхване един пожар. Вятърът

в горите има характерна денонощна цикличност.
През нощта той е слаб и сравнително постоянен по

скорост и посока. Сутрин скоростта му нараства,

достига своя максимум, а към вечерта намалява до

минималната. Вятър със скорост 610 m/s е

неустойчив, със скорост 10 m/s и повече е устойчив.
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Основни мероприятия за противопожарно
устройство на горите

По горимост насажденията се отнасят към един от следните три

класа:

I клас – части от гората, в които преобладават иглолистни

насаждения върху много сухи и сухи почви;

II клас – гори, в които преобладават иглолистни насаждения върху

влажни и мокри почви;

III клас – части от горите с широколистни насаждения, които растат на

свежи и влажни почви.
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Основни мероприятия за противопожарно
устройство на горите

БАРИЕРНИ ПРЕГРАДИ 

Това са просеки, почистени от суха растителност, с

ширина 2030 метра. Прокарват се през 5 km в горите от

клас І и през 15 km в горите от ІІ клас на пожарна опасност

с цел разделяне на гората на дялове с площ 25 00040 000
dka.
Използват се и естествени прегради – пътища, реки и

други, ако отговарят на посочените изисквания.
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Основни мероприятия за противопожарно
устройство на горите

ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ

Това са просеки почистени от суха растителност, с

ширина 510 метра. Прокарват се през 400500 метра в

големите комплекси млади иглолистни култури и

възобновителни участъци, и в широколистните гори, ако

са затревени или са от І клас на пожарна опасност, с цел

да се разделят на клетки по 200400 dka.
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Основни мероприятия за противопожарно
устройство на горите

МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ

Това са незалесени ивици с ширина 35 метра. В тях

горската покривка е отстранена до минералния почвен

слой. Проектират се по средата на незалесените

прегради по периферията на пожарозащитни пояси,

както и за отделяне на вилни и обработваеми земи,

стопански и жилищни постройки, хижи, складове,

промишлени предприятия, стрелбища, строителни

обекти, сметища и др.
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Основни мероприятия за противопожарно

устройство на горите

ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПОЯСИ 

Създават се от устойчиви дървесни и храстови

видове, с ширина 100300 m и разстояние между тях

10003000 m. Разполагат се напречно на главната

посока на преобладаващите ветрове при създаване

на по-големи комплекси иглолистни култури с площ

над 500 dka.
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Оперативните планове съдържат:
 копие от картата за противопожарно устройство на горите с 

нанесени на нея с червен цвят пътища, годни за придвижване 

на противопожарна и др. тежка техника;

 списъци на изградените групи за гасене и противопожарни 

ядра;

 точно обозначени противопожарни депа, водоеми, площадки 

за кацане на хеликоптери;

 списък на машини и инструменти, които ще бъдат използвани 

за гасене на горски пожари;

 график за осигурено денонощно дежурство на инструктирани 

лица във всяко лесничейство, държавна дивечовъдна 

станция и регионално управление на горите през 

пожароопасните сезони и дежурен телефонен номер;

 описание на реда, начините и списък с имената на 

отговорниците за осигуряване на храна, вода и др. за 

участниците в гасенето на възникнал пожар;

 схема за оповестяване за възникнал пожар. 21



Кметовете на общини, кметства и кметски 

наместници при горски пожар са длъжни:

 да връчат срещу подпис на всеки член на групите за гасене от

местното население известие за неговото участие;
 да оповестят местното население за възникнал пожар в

землището на кметството;
 да организират транспортирането на групите за гасене и

доброволците от местното население до мястото на пожара;
 предоставят помещение и налични средства за връзка на

органите за управление гасенето на горските пожари;
 осигуряват храна, вода и медицинско обслужване на

участниците в гасенето.
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При получаване на сигнал за горски пожар на

мястото му се изпраща група от служители и

горски работници, която извършва

предварителното му разузнаване и

предприема първоначални гасителни

действия.
Сведенията от разузнаването се предоставят

на структурните звена на ГД”ПБЗН” и в ДГС.
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Приемането на адекватно решение за гасенето на горски пожари зависи от 

своевременното получаване от РМ на обективни сведения за обстановката.

ПРИ РАЗУЗНАВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАР Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ УСТАНОВИ:

 Вида, скоростта на разпространение и формата на площта на пожара;

 Най – опасните направления на разпространение на фронта и 

фланговете на пожара;

 Релефа на местността;

 Опасността за населени места и отделни сгради;

 Наличие и вид на естествени препятствия пред фронта на пожара;

 Наличие на далекопроводи, просеки и вид на насажденията;

 Наличие на естествени водоизточници, път до тях и възможност за 

използване;
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 Наличие на участъци които могат да ускорят скоростта на

разпространение на пожара (иглолистна гора, хвойнови

насаждения, складове за дървен материал и др.);
 Безопасни места за базови местостоянки на използваната

техника;
 Условия за създаване на опорни полоси за “насрещен огън”;
 Количество и вид на силите който могат да се използват за гасене

(население, гасачески групи, военнослужещи, горски работници и

др.).
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Едновременно въвеждане на силите и средствата по целия периметър на 

пожара

използва се при гасенето на слаби и средни надземни пожари, когато силите 

и средствата са достатъчни. 

Основни тактически способи за въвеждане на 
силите и средствата
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По фронта с придвижване по  фланговете

използва се при недостатъчни сили и средства, когато е 

необходимо бързо да се спре  движението на огъня 
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В тила с придвижване по фланговете
използва се при силни надземни пожари, когато пред фронта на пожара има 

сигурна преграда (широка поляна, езеро, язовир, широколистен масив и др.) 
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Ръководителят на място избира способа за

съсредоточаване и въвеждане на силите и

средствата в зависимост от създалата се

обстановка и количеството на силите и средствата.

В случай на опасност пожарът да се

разпространени върху населени места, сгради,

вилни зони и т. н. основните сили и средства се

въвеждат за ликвидиране на горенето в тези

направления.
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Щабът за гасене на горските пожари задължително

води на отчет всички сили и средства привлечени за участие.
Към щаба се създава тилова група, която освен основните си

задължения при пожарогасене, осигурява прехраната и

снабдяването с питейна вода.

За спазване на мерките за безопасност се създава

самостоятелен пункт. Преди заемане на позиции всички

участници се инструктират за мерките за безопасност. На

всяка сформирана група за гасене се назначава ръководител.
Между РМ и ръководителите на групи се осигурява

непрекъсната връзка. Членовете на групата поддържат

връзка помежду си и с ръководителя на групата.
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При необходимост за локализиране на горски пожар се

създават просеки с помощта на механизирана техника и

дърворезачки. Ширината на просеката трябва да бъде не по –

малко от два пъти височината на съседните дървета. При

рязането дърветата не трябва да се събарят перпендикулярно

на просеката, за да не се прехвърли горенето по тях зад

просеката.
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Един от най-ефективните начини за борба със силните горски

пожари е използването на “насрещен огън”, под който се разбира

изкуствено предизвикан контролиран надземен огън, насочен към

основния пожар. Предназначението на “насрещния огън”, е да “отнеме” от

горимото натоварване пред фронта на основния пожар.

При избора на трасето трябва да се прецени на какво разстояние

от фронта на пожара ще се създава опорната полоса. При това трябва да

се отчита, че скоростта на движение на “насрещния огън” при неговото

движение срещу вятъра е 36 пъти по– малка отколкото скоростта на

фронта на пожара, както и, че е нужно определено време за

подготвителните работи. Да се избягва по възможност трасето да минава

през хвойнови насаждения, участъци с иглолистни насаждения, които

могат да предизвикат прехвърляне на “насрещния огън” зад опорната

полоса.
За опорна полоса могат да се използват естествени ( реки, езера,

язовири, незалесени склонове и др.) и изкуствени (пътища, просеки,

минирализовани ивици и др.) прегради. Опорната полоса трябва със

своите краища да се опира в непроходими за огъня препятствия.
32



При подготовката за използване на “насрещен огън” е 

необходимо да се:

 разузнае местността;
 избере трасе за опорната полоса;
 избере трасе за движение на “насрещен огън”;

 подготви опорната полоса;
 подготви личния състав, който ще извърши запалването на 

“насрещен огън”.
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опорна полоса

За локализиране на слаби и средни надземни пожари “насрещния огън”

трябва да премине разстояние не по-малко от 20 метра от опорната полоса пред

фронта на пожара, а за локализиране на върхови – не по-малко от 100200 метра.
Между опорната полоса и фронта на пожара трябва да се отстрани колкото се може

повече от дървения материал чрез изсичане и разчистване. За разширяване на

опорната полоса може да се намокри растителността около основното трасе с вода

или вода с добавки.
Целесъобразно е “насрещният огън” да се пали късно вечер или сутрин рано,

като се използва затишието на вятъра.
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За предпазване от прехвърляне на огън през опорната полоса през

първия един час на всеки 100 метра се поставя пост. С течение на времето

хората ангажирани с поста за наблюдение могат да се намаляват в

зависимост от обстановката.
Първоначално “насрещен огън” се запалва на участък от 2030 m

срещу центъра на фронта на пожара, а след това по двете срещуположни

дължини по протежение на полосата.
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Ускоряване на “насрещен огън” чрез“изпреварващ” насрещен огън 

При използване на “изпреварващ” огън първоначално се запалва растителността на линия 

успоредна на основната полоса на разстояние 610 метра от нея в зависимост от 

обстановката. Когато запаления участък достигне ширина 23 метра се предприема второ 

запалване на линията на самата опорна полоса както при “насрещен огън”. 

Недостатък на този начин е, че при наличие на гъсти млади иглолистни насаждения горенето може 

да се разпространи по вятъра. Освен това, в зоната между фронта на пожара и насрещния 

огън действат пожарникари. 
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Ускоряване на “насрещен огън” чрез гребенен огън

При използване на “гребенен” огън първоначално се запалва растителността на разстояние  56 
метра на линия перпендикулярна на основната опорна полоса След това запалването 

продължава по линията на опорната полоса. Този начин е целесъобразно да се използва само 

срещу фронта на пожара.
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Ускоряване на “насрещен огън” чрез степенен огън

Ускоряване чрез използване на степенен огън се осъществява като се прокарват две или три

успоредни опорни полоси на разстояние 1520 метра една от друга. Насрещният огън се

запалва последователно на всяка една от тях, като се започва от най-близко разположената до

фронта на горския пожар
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МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ГАСЕНЕ НА ГОРСКИ 

ПОЖАРИ

 Не се разрешава преминаване в дълбочина зад фронта на на 
пожара;

 Не се разрешава оставане на хора между фронта на пожара и 
“насрещния огън”;

 Не се разрешава напускане на участъка и позицията без 
разрешение от ръководителя на групата, освен в случаите на 
нараняване или пряка опасност за здравето и живота;

 Не се разрешава оставяне без наблюдение пред фронта на 
пожара на противопожарна и друга техника;

 Между отделните членове на всяка група за гасене да има 
пряка видимост и връзка.
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Благодаря

за вниманието! 

TEŞEKKÜR EDERİZ!


