
СТОП ФАЙЪР

град София, 2014

Противожарна безопасност и 
превенция в горските територии.

Съвременни практики при 
организиране на пожарогасенето в 

горите, финансирани по мярка 226 на 
Програмата за развитие на селските 

райони на ЕС



НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ 
ПОЖАРНАТА ЗАЩИТА В ГОРИТЕ

• Закон за горите; Закон за МВР
• Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда 
за защита на горските територии от пожари;

• Наредба № 6/  
• Наредба № 39/10.04.2006 г. за строителство в 
горите и земите от горския фонд;

• Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на 
горите и земите от горския фонд и на 
ловностопанските райони в Република 
България;

• Горскостопански планове (ЛУП) в частта 
противопожарно устройство;

www.stop-fire.bg



ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ  
• ПП депата не отговарят на нуждите на горските 

стопанствата; 
• Заложените просеки/прегради/ не се изпълняват, 

а част от тях са скъпи за проектиране и 
изграждане;

• Горските пътищa не са съобразени с габаритите 
на гасителната механизирана техника;

• Определените места за водочерпане не 
отговарят на стандартите на пожарните служби 
за достъп и наклон;

• Липса на буферни водоизточници в места със 
слаби водни ресурси;

• Не се залагат наблюдателни кули;  
• Горските служители трябва да са оборудвани с 

лични защитни средства за гасителни операции.  

www.stop-fire.bg



4
http://www.youtube.com/watch?v=WikNBsssN-k 

Методи за пожаронаблюдение, 
осъществени от Стоп Файър

За първи път квадрикоптерът е внедрен в Община Сливен,  
община Сапарева баня и община Средец през 2014 година
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Наблюдателни кули с оперативно 
наблюдение с бинокли и 
радиовръзка: изградени 45 обекта: 
Западни Родопи, Странджа, Рила, 
Стара Планина.

Методи за пожаронаблюдение, 
осъществени от Стоп Файър



Тактики за пожарогасене:
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Мех за вода: за гасене на 
трудни достъпни терени

Вместимост: 500 литра.



Тактики за пожарогасене:
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Изкуствени водоизточници – буферни точки за 
бързо пожарогасене

Специализираните съоръжения са 
изградени в 38 обекта: Западни 
Родопи, Странджа, Рила, Стара 
Планина.



Тактики за пожарогасене:
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Адекватно оборудвани ПП 
депа. Ключови моменти: 

- помпа с добър дебит;

- струйници 
разпръсквачи;

- мехове за вода;

- гръбни пръскачки с 
носимост 16-20 л.

- радиостанции.



Екипировката:

Оборудване на 48 
противопожарни депа в 
общински и горски 
стопанства, извършено от 
екипите на Стоп файър.



www.stop-fire.bg

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


