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Уважаеми госпожи и господа Народни представители, 

Уважаеми госпожи и господа министри, 

Уважаеми г-н Президент,  

Уважаеми госпожи и господа представители на Политически партии, 

Уважаеми госпожи и господа представители на медиите, 

 

Свидетели сме на много на брой пожари, обхванали страната през последните 

седмици, довели до загуба на ценни местообитания, горски ресурси, имущество 

и най-лошото - на човешки животи. Според статистиката ежегодно се 

унищожават напълно или частично от пожари близо 100 хиляди дка гори. 

Основни причини, които не са известни нашироко сред обществеността са: 

липсата на адекватни превантивни мерки в горите: изградени и поддържани 

противопожарни просеки, инфраструктура (пътища за достъп), поддържане на 

устойчиви и разнообразни горски насаждения, чрез редовно провеждане на 

подходящи лесовъдски мероприятия – различни видове сечи, които осигуряват 

подходяща сложна структура, залесяване с широколистни видове в 

иглолистните комплекси, толериране на видове устойчиви на засушаване и 

пожари в пожароопасните райони, намаляване на горивното вещество 

(регулярно отглеждане) в горите, които граничат със земеделски площи и др.  

Вместо това допълнително са въведени забрани за дърводобивни дейности в 

горите със заповед на министъра на МЗХГ, наложени без научно обяснение, а на 

основа на неверни внушения и допълнени с предложения за мораториум за 



дейности в част от горите, както и ред други популистки предложения, за които 

липсва експертен анализ и научни данни и в дългосрочен план ще имат 

негативен ефект върху природата. Честотата на пожарите и други 

катастрофални явления в горите – мащабни ветровали, снеговали, насекомни 

каламитети и заболявания в най-голяма степен зависят от общия обем 

натрупана биомаса в тях. Независимо от постоянните внушения за унищожаване 

на горите, наличният дървесен запас в горските площи  на страната е най-висок 

за последните 100 години, т.е. от времето, от което се провеждат измервания за 

това. Общата площ на нашите гори за един век се е увеличила с 1 млн. ха (10 

млн. дка), като 40 % от това увеличение е за последните 30 години. Това е 

огромен национален, възобновяем ресурс, който е съхранил чрез лесовъдските 

дейности биологичното разнообразие (58 % от горите са в Натура 2000). 

Предвид климатичната криза изразяваща се със все по-резки промени във 

времето, редуващи се екстремни засушавания или валежи, за опазване 

природата следва да се прилагат единствено научно обоснованите  и доказани 

дейности, наречени устойчиво управление на горите. Това са са балансирани 

активни дейности, съобразени с научните доказателства и изградени на тях 

правила,  което всъщност е обратното на популизма, който по своята същност е 

конюктурен, без правила и емоционален подход, водещ в дългосрочен план до 

огромни загуби за природата и хората. 

За преодоляване кризата с горските пожари в страната предлагаме: 

А. Изпълнение на мерките по превенция, заложени в горскостопанските планове: 

1. Изграждане на необходимата за достъп и пожарогасене инфраструктура – 

пътища в горите; 

2. Изграждане на противопожарни просеки, прегради, ивици и водни 

резервоари; 

3. Цялостно изпълнение на необходими, планирани лесовъдски 

мероприятия за поддържане добро здравословно състояние и 

резистентност на горите – отгледни, технически, санитарни, принудителни  

и възобновителни сечи; 

4. Изграждане на интелигентна система за бърза детекция и 

пожароизвестяване в чувствителните райони и др.; 

Б. Подобряване на реакцията при възникване на пожари: 

1. Осигуряване на подходяща пожарогасителна техника за горски и 

земеделски райони; 

2. Подсигуряване необходимото обучение и екипировка  на всички 

ангажирани лица – включително и работещите в Държавните и общински 

горски стопанства, които подпомагат пожарогасенето; 

3. Въвличане на местното население и неправителствения сектор в 

подпомагане логистиката по време на гасене и др. 



 

 

Прилагането на научно доказани добри практики по отношение устойчивото и 

многофункционално управление на горите от страна на отговорните институции 

и въздържане от популистки действия са единствен начин за съхраняването и 

възпроизводството на този възобновяем, национален ресурс - горите 

С уважение: 

 

 

 

  


