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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“ при Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ на заседание на катедрен съвет,
проведено на 3 септември 2018г.
Дисертационният труд е с обем от 123 страници и се състои от
въведение, 3 глави, 21 фигури, 14 таблици, списък на публикациите по
дисертационния труд и три приложения. Списъкът на литературните
източници се състои от 103 заглавия на турски и английски език. Авторът на
дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в катедра
„Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурен факултет на
ВСУ „Черноризец Храбър”.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои
на 26 октомври 2018 г. от 10,30 часа в Заседателната зала на ректората на
ВСУ „ Черноризец Храбър“ на заседание на научното жури. Материалите
по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на
катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ при Архитектурен
факултет, стая А-226 при секретаря на катедрата.

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
I.1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Горските пожари са природни катастрофи, които
причиняват необратимо унищожение на околната среда и огромни
материални щети. Те представляват постоянна заплаха за
екологичните системи, инфраструктурата и човешкия живот.
Горските пожари се превръщат в глобално бедствие,
нанасящо огромни щети на горите и горското стопанство в целия
свят. Нарушаването на целостта на горите чрез построяване на нови
населени места в тях без предварително демографско планиране,
антропогенната дейност, както и пожарите, които възникват в
селскостопанските площи, до голяма степен повишават риска от
пожари в този сектор.
С цел предварително определяне на опасностите и рисковете
при работа, безопасните условия на труд (БУТ) в горския сектор,
попадат в обхвата и проучванията за картографиране на риска от
горски пожари. Трудовите злополуки и професионалните
заболявания са най-важните рискове в работната среда. Поради тази
причина безопасността на работното място става все по-важна и
значима тема по отношение на икономически, социални и
технически причини. ‘‘Безопасността на работното място" включва
предотвратяването, прогнозирането и оценката на опасностите при
работа, които трябва да се извършат, за да се премахнат рисковете
изцяло или да се сведат до минимум.
Горските пожари са едни от елементите, които застрашават
горите в Р. Турция, както и в целият свят. Страната се намира в
Средиземноморския климатичен пояс, където горските пожари са
неизбежни за района.
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Всяка година средно 4 милиона хектара гори в света и 550
хиляди хектара гори в Средиземноморският пояс са обхванати от
пожари.
Най-опасните райони на Р. Турция са разположени в зони,
намиращи се на разстояние приблизително 160 кm навътре в
континенталната част на дългата 1700 километра Средиземноморска
крайбрежна ивица и заемат площ от 12 милиона хектара, която
представлява 53 % от горската площ на страната. В периода между
1987 и 2017 година в горските площи на Р. Турция са възникнали
96789 горски пожари, като в тези пожари общо 1646541 хектара
горска площ е претърпяла сериозни щети и са загинали близо
100 огнеборци [2] .
Актуалността на темата на дисертационния труд се
обуславя от необходимостта за ограничаване на трудовите
злополуки и професионални заболявания на персонала в
организациите за борба с горските пожари чрез картографиране на
застрашените зони и превенция на риска от пожари в тях.

I.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА
Целта на докторската теза е: разработването на системи за
подпомагане вземането на решения за ограничаване на трудовите
злополуки и професионални заболявания в организациите,
занимаващи се с проблема „горски пожари“.
За постигане на поставената цел, е необходимо да бъдат
решени следните задачи:
1.Разработване на картографски карти и карти за видимост от
модулен наблюдателен комплекс на система за ранно откриване на
горски пожари с цел създаване на възможности за прилагане на
проактивен подход за предварително определяне на райони с висок

5

риск от пожари и предприемане на действия за предотвратяването
им.
2.Създаване на система за подпомагане вземането на
решения и разработването на информационни приложения на базата
на съвременни уеб базирани технологии с цел прилагането им при
възникване на извънредни ситуации и вземането на необходимите
предпазни мерки за борба с горските пожари по отношение на място,
време и ефективно използване на ресурсите.
3.Определяне на риска от потенциални пожари чрез
използване технологията на географските информационни системи
(ГИС) за: откриване на пожарите в началните етапи; осигуряване на
ефективност в борбата с горските пожари; ускоряване на
първоначалната намеса; намаляване броя на пожарите и
материалните щети от тях и предотвратяване на смъртните случаи.
4.Създаване на карти за риска от пожари с отчитане на
точните географските фактори (разстояние, растително покритие,
наклон, изглед, път, селища и др.) с помощта на ГИС приложенията,
за предотвратяване опасностите за служителите и възникването на
горски пожари.
Обект на научното изследване е Регионална дирекция по
горите – Истанбул, където са проведени всички изследвания за
доказване на настоящата теза.
Предмет на изследването е картографирането на зоните на
риск от пожари с цел превенция на възникването им.
Ограничения на проблемния обхват на изследването
Изследването е извършено при следните ограничения:
1.Проучвани са средиземноморските зони, намиращи се в
Европейската част на Р. Турция.
2.Изследванията са извършвани в райони с прогнозируем
най-голям риск от възникване на горски пожари.
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I3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
За постигане на основната цел и за изпълнение на
поставените задачи в дисертационния труд, като се има предвид
специфичната характеристика на предмета на изследване, се
използват предимно възможностите на дистанционния метод на
картографиране, ГИС-технологиите, метода на риска, топографския
метод, метода на сравнението, метода на моделирането на процесите
и метода на експертната оценка.
II.ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е с обем от 123 страници и се състои от
въведение, 3 глави, 21 фигури, 14 таблици, списък на публикациите
по дисертационния труд и три приложения. Списъкът на
литературните източници се състои от 103 заглавия на турски и
английски език.
III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
ВЪВЕДЕНИЕ
Във въведението е изтъкнато, че като цяло горските пожари
оказват отрицателно въздействие върху икономическото,
социалното и екологичното състояние на отделни страни и цели
географски райони. Резултатите от действието на горските пожари
водят до унищожаване на огромни количества ценна дървесина,
разстройване и влошаване на горските насаждения, обезлесяване на
огромни територии, влошаване на защитните функции на горите,
намаляване на водоохранната им роля, увеличаване на почвената
ерозия, особено в планинските райони.
Статистическите изследвания показват, че за последните
25 години количеството напълно изгоряла горска площ средно на
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година е 21109 хектара, като на всеки пожар се падат средно по
17,01 хектара изгоряла горска площ [1]. Между 2007 г. и 2017 г. са
са възникнали 11803 горски пожара [3],
като е
изгоряла
33518 хектара горска площ само в бласт Измир, Р. Турция
(фиг. В1).

Фигура В1. Възникнали пожари в област Измир за периода
2008 г. ÷ 2015 г.
Статистиката на причините за възникване на пожари
показва, че повече от 90 % от пожарите са причинени от човешкия
фактор. Нарастването на урбанизираните територии и замърсената
околна среда действат като причини за все по-голямо преселение от
градовете към горските райони. Сред основните фактори за
избухването на пожари първо място заемат човешката небрежност и
невнимание, горенето на стърнища в полета и градини, огънят след
пикник и дуги дейности.
Констатирано е, че изготвянето на карти за пожарния
потенциал, карти за горимите материали, карти на климата и огъня,
заемат важно място в управлението на пожарите. Това способства
пожарните мениджъри да извършват реалистични оценки на
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пожарния потенциал и пожарното поведение, използвайки такива
карти. По този начин ръководителите на противопожарни служби ще
могат да взимат адекватни решения, които да се реализират по-бързо
и по-точно. Като се базират на бъдещите прогнози, ръководителите
изготвят тактически и стратегически планове за превенция на
пожарите в съответния регион. Става възможно прогнозиране
възникването на пожар чрез системи за подпомагане вземането на
решения преди да се предприемат необходимите мерки за изгасянето
на пожара. По този начин рисковете за безопасността на
служителите в организациите за борба с горските пожари се свеждат
до минимум.
Изтъкнато е, че използвайки съвременни технологии за
противопожарна и аварийна дейност на уеб базирани ГИС
приложения, се формира система за вземане на решения, за
разработване на информационни приложения, за анализиране на
данни за превенция на рисковете чрез отстраняване на
съществуващите опасности.
Формулирана е целта - да се намали рискът от горски пожари
и се ограничат икономическите и екологичните последици от
пожарите, като се използват географски данни и инструменти за
анализ на ГИС.
Оценени са системите за ранно откриване на горски пожари
за премахване на пропуските в наблюдението, определени са точно
видимите и невидими горски площи и на тази база е обосновано
създаването на нови алтернативни точки за наблюдение.
Разработването на системи за подпомагане вземането на
решения оказва влияние върху ограничаването на трудовите
злополуки и професионалните заболявания в организациите за
борба с горските пожари.
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ПЪРВА ГЛАВА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ
1.1.
Дефиниция на понятията гори и горски
територии, горски пожари, пожарна опасност и пожарен риск в
горите
В първа глава на дисертационния труд са изяснени основните
характеристики на понятията гори и горски територии, пожарна
опасност и пожарен риск с оглед определяне и сравняване на
пожарната активност в горите.
Чрез анализа на литературните източници е установено, че в
света и в Европа не съществува единна терминология, свързана с
определение на понятията горска територия и гора. Относно тези
термини Р. Турция се придържа към дефинициите на ЕС, утвърдени
по съответния нормативен ред. На нива САЩ и ЕС се използват
следните обобщени термини:
 гора и горска територия (forest and forest land или forest area),
което означава площ, заета с горско-дървесна растителност;
 друга горска територия или друга залесена площ (other
wooded land/area) – това са площи, заети с друга (специфична)
растителност, различна от тази, която е включена в понятието гора;
 незалесена горска територия/площ (non-wooded land/area) –
това са други площи, извън определените с понятията гора и друга
горска площ, които се намират сред горска територия или са в
близост до нея, но не са обект на земеделско ползване. Това понятие,
независимо от националните и регионални различия, се използва на
международно и европейско ниво. То се приема и в Р. Турция.
Посочено е, че въпреки усилията за унифициране,
хармонизиране и утвърждаване на общи или общоприети термини и
тяхното определение от учени, научни организации, препоръките на
UNECE/FAO [3], Регламент (EEC) № 2158/92 [4], Европейската
информационна система за горски пожари (EFFIS) [5], препоръките
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в Доклада на Европейската сметна палата (ECA) [6] и др., различията
в термините и техните определения, отнасящи се до горските
пожари, остават [7-8].
 понятието „горски пожар“ (forest fire, bush fire) е дефинирано
като пожар, който се разпространява в горска територия, при който
гори (изгаря) горска растителност.
В специализираната литература в САЩ [9-11],
Австралия [12-14], Русия [15-17] и другаде, горските пожари се
представят като растителни пожари (vegetation fire), като част от
групата на така наречените “ландшафтни пожари”. Този термин е
пределно общ, тъй като включва и опожаряването на тревни площи,
пасища, земеделски територии и др., които не са включени в
понятието “горска територия”.
Подчертано е, че в дисертационния труд се използва
класическия термин горски пожар (forest fire), със следното
определение: неконтролирано горене на горска растителност, което
се разпространява в горските територии и нанася (причинява) преки
и/или косвени щети на горите и горското стопанство.
Изтъкнато е, че в литературните източници и наръчниците по
практика в отделни страни и региони, понятията пожарна опасност в
горите (forest fire danger) и пожарен риск в горите (forest fire risk) се
използват масово като равностойни термини. Независимо от факта,
че между двете понятия съществува определена връзка, те имат
различно съдържание и произход [18-21]. Пожарната опасност в
горите следва да включва два елемента:
а) вероятност за възникване на пожари в определена територия;
б) величина на възможните щети, причинени от тях.
В зависимост от целта, за която ще се използва
определението пожарна опасност в горите, логично е тя да бъде
разделена на три отделни компонента, в зависимост от произхода,
характера и параметрите на факторите, които я определят. Тези
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компоненти са:
 пожарен риск, който се определя от количеството и
активността на източниците на запалване, водещи до
възникването на горски пожари;
 пожарна опасност, която се определя от вида, количеството и
пирологичните свойства на горската растителност.
Посочено е, че от своя страна понятието пожарна опасност се
диференцира на:
 постоянна природна пожарна опасност;
 динамична (текуща) пожарна опасност.
По тази оценка се определят класовете на пожарна опасност
на отделните участъци от горската територия. На базата на тези
класове се проектират елементите на противопожарната
инфраструктура в горите, техните параметри – бариерни и
лесокултурни прегради, пояси, минерализовани ивици, пътища,
водоеми, лесовъдни мероприятия, повишаващи пожарната
устойчивост на горите.
 степен на риск от горски пожари, който се определя като
фактическа или реализирана пожарна опасност.
Рискът от горски пожари и неговата степен е отделен,
условно приет термин, с цел елиминиране различията в отделните
национални и регионални системи за оценка на пожарната опасност
в горите. Този термин, с достатъчна точност, съдържателно
обединява в едно цитираните вече компоненти на пожарната
опасност в горите. Посочено е, че тази обобщена характеристика за
пожарна опасност намира приложение при оценки, анализи,
сравнения, а в отделни случаи и за класифициране на горските
територии по степен на риск (заплаха) от горски пожари.
По същество, класифицирането на горските територии по
степен на риск от горски пожари, е мярка и характеристика на
пожарната активност в тях. Пожарната активност в горите се оценява
по два ясно определени показателя:
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1. Брой на възникналите пожари в дадена горска територия за
определен период от време;
2. Величина на опожарената от тях площ за същия период от
време.
1.2. Проучване на риска от горски пожари
Формулирано е, че проучването на пожарната активност в
горите на базата на данните за горските пожари по региони или
горски територии, е задължителен етап при класифицирането на
териториите по риск от горски пожари по няколко причини.
Основната причина е, че горските територии се
класифицират по степен на риск от горски пожари само при условие,
че характерът на риска е “постоянен” или “цикличен”.
Анализът на пожарната активност в горите в Р. Турция и
последващите оценки включват данни за периода през последните 25
години. В табл. 1.1. са представени данните за пожарна активност по
месеци през 2017 г.
Таблица 1.1. Месечни данни за пожари през 2017 г. [22]
Месец

Брой пожари

Опожарена
площ (ha)

Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември
Общо:

8
21
69
62
181
449
782
836
697
374
192
84
3755

50
21
92
68
703
440
4283
2826
1989
525
366
94
11456
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На фигура 1.1 е посочено количеството горски пожари за
25-годишен период. Очертава се циклична тенденция към
повишаване на броя на горските пожари [23] .

Фигура 1.1. Възникнали пожари на територията на Р. Турция
през последните 25 години [23]

Изводи
1. Във връзка с определянето на риска от горски пожари на
територията на Р. Турция са дефинирани използваните за
целта термини и тяхното определение. Само при това
условие следва да се правят коректни анализи, сравнения и
оценки на пожарната ситуация в горите.
2. Анализът на пожарната активност в горите на Р. Турция през
последните 25 години ясно показва тенденцията на
увеличаване на техния брой и мащаб.
3. Проведеният анализ доказва необходимостта от използване
технологията на географските информационни системи
(ГИС) за висока ефективност в борбата с горските пожари.
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ВТОРА ГЛАВА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИ
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
ГОРСКИ ПОЖАРИ
1.1. Архитектура на географски информационни системи
Във втора глава на дисертационния труд е проведен обстоен
анализ на структурата на ГИС. Посочено е, че Буроугх [24] описва
ГИС като мощен инструмент за пространствен анализ, който показва
пространствени данни, които се съхраняват с цел повторна употреба.
В същата рамка Кларке [25] дефинира ГИС като автоматизирани
системи, в които се анализира и показва пространствена
информация. Дуескер [26] описва ГИС като модел на входни данни
от събития и особенности за определени точки в регионите и
областите, където са извършвани изследванията. Батик [27] посочва,
че ГИС са преди всичко информационни системи, използващи
специални качествени оперативни данни, които се организират на
основа на разстоянието и координатите.
Обобщено е, че ГИС включва процеси, които се използват
при географски референтни графични данни за извършване на
пространствен и статистически анализ, комбинирани с визуализация
на географски карти, които са компютърно базирани.
Подчертано е, че за да осъществява превенция на горски
пожари, на базата на ГИС приложенията следва да се извършва
проучване, планиране и вземане на управленски решения. Чрез ГИС
се събират и разпространяват графични и неграфични данни,
свързани с географски активи от различни източници. В структурата
на ГИС влизат алгоритми, изпълнявани с езици за програмиране на
високо ниво, за предоставяне на потребителя изискванията и
функциите за съхранение, анализиране и показване на данни и/или
информация. Основна функция на информационната система е да
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трансформира данните в информация, посредством следните
процеси:
 конвертиране - трансформиране на данните от един формат в
друг или от една класификационна система в друга
 организиране на данните в бази данни, в съответствие с
определени правила и процедури;
 структуриране на данните по подходящ начин (файлови
формати, директории и др.);
 моделиране.
На фиг. 2.1 са показани основните компоненти на ГИС, които
включват компютърна система, геопространствени (географски)
данни и потребители [28].

Фигура 2.1. Основни компоненти на географска
информационна система [28]
Посочено е, че всеки един от компонентите изпълнява
определени функции:
 компютърната система се състои от хардуерни и софтуерни
елементи, които изпълняват функциите по събиране, обработка,
анализ, моделиране и извличане на информация;
 географските данни са организирани по специален начин в
географски бази данни (ГИС бази данни).
 потребителите селектират, актуализират и анализират
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информацията в ГИС, която ги интересува, за решаването на някакъв
проблем.
1.2. Копцептуален модел на географска информационна
система за превенция на горски пожари
Подчертано е, че за представяне на реални обекти в ГИС се
използват цифрови модели за визуализация и анализ на
пространствените данни и свързаната с тях информация.
Обикновено моделът на реалния обект в ГИС е отделен слой,
представящ съответни обекти и явления, като терени, парцели,
пътища – фиг. 2.2.

Фигура 2.2. Примерни слоеве на реален обект в ГИС [28]
Изтъкнато е, че при създаването на цифровия модел се
използват изследователските процедури - класификация и
абстракция. При класификацията се групират сходните по критерии
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обекти, а при абстракцията се извършва подбор на обектите и
явленията. В съответствие с поставената цел се избира модел, чрез
който реалния обект се представя в ГИС :
 модел, базиран на полета–създава се за характерни явления с
континуален характер, плавно или непрекъснато изменящ
характеристиките си в моделираното пространство. Такива
характеристики са надморска височина, температура, атмосферно
налягане;
 обектно-базиран модел – създава се за пространство, в което
има ясно разграничими индивидуални обекти, като пространството
между тях потенциално се приема за празно. Такива обекти са
парцели в кадастъра, сгради, пътища. Те са дискретни модели, тъй
като може да бъдат ясно идентифицирани и преброени отделни
обекти.
За представянето на моделите, базирани на полета, най-често
се използва растерен подход при моделиране, а за обектно базирания
модел – векторен подход.
Обоснована е целесъобразността, че за осъществяване на
превенция на горски пожари по-подходящ за използване е векторния
подход за представяне на обектно базиран модел, тъй като дава
възможност за ясно разграничаване на релефа на местността,
наличието на реки и водни басейни, сгради и пътна инфраструктура.
Изводи
1. Направено е обобщение на термина географски
информационни системи (ГИС) за нуждите на превенцията
на горски пожари.
2. Разгледани са основните и по-важни ГИС приложения.
3. Представен е концептуален модел на ГИС приложенията за
превенция на горски пожари. Структурирането на модела,
позволява неговото приложение за конкретен реален обект
на проучване.
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ТРЕТА ГЛАВА

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКА ОТ
ГОРСКИ ПОЖАРИ
В Република Турция липсва утвърдена единна Методика за
определяне на класа (степента) на риск от горски пожари. В трета
глава от дисертационния труд е приложена съответна Методика на
ЕС, която е адаптирана за условията на Р.Турция.
3.1. Цел на Методиката
Изтъкнато е, че целта на адаптираната Методиката за
определяне на риска от горски пожари, е да се направи класификация
на горските територии на Р.Турция по степен на риск. Посочено е, че
за нуждите на Методиката, се въвежда понятието „риск от горски
пожари“ като оценка на пожарната активност в горите на дадена
област на Р.Турция, който отчита средногодишния брой на
възникналите пожари и средногодишната опожарена от тях площ в
хектари.
3.2. Алгоритъм на Методиката
3.2.1. Определяне плътността на пожарите
Посочено е, че плътността на пожарите 𝐑 пл се дефинира
като средногодишен брой възникнали пожари за определен период
от време върху площ от 1000 хектара (hа). Плътността на пожарите
𝐑 пл се определя по израза (3.1), както следва [29]:
n

Rпл. 

1000  Ni
i 1

n  Fгор.тер.

(3.1)

където:
- 𝐑 пл - средногодишната числена стойност за плътност на
пожарите, бр./год./1000 ha;
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-

Ni – годишен брой на възникналите пожари в горската
територия, бр./год.;
n – брой на годините в периода;
𝐅гор.тер. – площ на общата горска територия на областта, ha.

Определяне фактическата горимост на горските
територии на дирекцията
Подчертано е, че фактическата горимост на горските
територии на дирекцията 𝐑 ф.гор. , представлява числената стойност
на действително опожарените горски площи.
Фактическата горимост на горските територии 𝐑 ф.гор. се
определя по израза (3.2), както следва [29]:
3.2.2.

n

Rф.гор. 

1000  Fоп.пл.
i 1

n  Fг о р.т е р.

(3.2)

където:
− 𝐑 ф.гор. – средногодишна числена стойност за фактическа
горимост на горската територия, ha/год./1000, ha;
− 𝐅оп.пл. – годишно опожарена площ в горската територия на
дирекцията, ha/год.;
- n – брой години в периода (10 години);
- 𝐅гор.тер. – площ на общата горска територия на областта, ha.
Определяне на интегриращият показател за
риска от горски пожари
Изтъкнато е, че интегриращият показател за риска от горски
пожари 𝐑 п.риск в горската територия отчита едновременно броя на
възникналите пожари и големината на опожарената от тях площ.
Рискът от горски пожари се определя като интегриращ
показател 𝐑 п.риск , включващ числените стойности за плътността на
горските пожари 𝐑 пл и фактическата горимост на горската
3.2.3.
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територия 𝐑 ф.гор.
Интегриращият показател за риска от горски пожари в
горската територия 𝐑 п.риск се определя по израза (3.3), както
следва [29]:
𝐑 п.риск = 𝐑 пл. 𝐑 ф.гор.
(3.3)
3.2.4. Определяне степента на риска от горски пожари
Степента на риска от горски пожари се определя на основата
на получените числени стойности за пожарния риск 𝐑 п.риск по
приложената скàла на табл. 3.1.
Таблица 3.1. Скàла за определяне на степента на риска от горски
пожари [29]
Стойности на интегралния

Степен на риска от

показател Rп.риск

горски пожари

Rп.риск ≤ 0,1

нисък

0,1 ≤ Rп.риск ≤ 0,3

среден

Rп.риск > 0,3

висок

3.3. Изследователски хипотези
Посочени са хипотезите, включени в изследването за
определяне риска от горски пожари, както следва:
 Хипотеза H0: Оценката на географските фактори с
моделната помощ на ГИС, създаването на рискови карти за
пожар и прогнозирането на рисковете, могат да
идентифицират високо рискови райони за възникване на
пожар.
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 Хипотеза H1: Прогнозирането на висок риск от пожар с
помощта на ГИС и създаването на рискови карти за пожар не
може да идентифицира районите, където е възможно
възникване на пожар.
След оценяване и анализиране на настъпването на
хипотезите, се извеждат окончателните резултати, както следва:
 при наличие на 50% и над 50% от горската територия на
областта, попадаща в I клас на пожарна опасност (висока), съгласно
горско-стопанските планове и лесоустройствените проекти,
определеният риск от горски пожари преминава в следващата
по-висока степен;
 степента на риска от възникване на горски пожари на
територията на Дирекцията по области, определени от приложения
алгоритъм, се представя в отделна таблица;
 картирането на риска от горски пожари се нанася на карта с
административното деление на Дирекцията по области.
За ограничаване на рисковете при източника на възникването
им е синтезиран модел на взаимосвързани фактори по превенция на
възникването на горски пожари, който включва:
 стратегия за устойчиво развитие на горския сектор,
съдържаща цели, мерки и дейности за превенцията на
горските територии от пожари;
 план за развитие на горския сектор, съдържащ мерки и
дейности за превенция на горските територии от пожари;
Превенцията на риска от горски пожари съдържа:
 анализ и оценка на рисковете от горски пожари;
 картографиране на рисковете от горски пожари;
 контрол за изпълнение на дейностите по превенция на риска
от горски пожари;
 статистика на горските пожари и засегнатите територии.
Изтъкнато е, че превенцията на риска от горски пожари е

22

свързана с трудности, които произтичат от следните факти:
 пожарите възникват на трудно достъпни места;
 разпространяват се с висока скорост;
 обхващат голяма площ;
 изискват голям ресурс от хора и техника за ликвидиране.
3.4. Анализиране на резултатите
Извършена е оценка на резултатите, получени от Методиката
за определяне на степента на риск от възникване на пожари.
3.4.1. Входни данни
Входните данни са предоставени от Регионалната дирекция
по горите Истанбул. Те включват:
 обществено-икономическа характеристика на дирекцията;
 лесовъдна характеристика и закономерности на формиране и
стопанисване на насажденията;
 петнадесетгодишен исторически преглед на възникналите
пожари и опожарени площи;
Динамиката в броя на възникналите пожари и опожарените
площи е представена на фиг. 3.1

Фигура 3.1. Количество на възникналите пожари и
опожарена площ през периода 2003-2017 г. [30]
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Изразена е тенденция на циклично възникване на големи
пожари на всеки пет години от изследвания период. Този факт
предоставя възможност за прогнозиране на евентуално възникване и
развитие на големи пожари.
Съгласно обработените данни на TurkStat [30] на фиг. 3.2,
фиг. 3.3 и фиг. 3.4 са показани средностатистическите стойности на
количеството на възникналите пожари и опожарени горски площи по
месеци, седмици и часове в периода 2003-2017 г.

Фигура 3.2. Средностатистическо разпределение на
пожарите по месеци през периода 2003-2017 г.

Фигура 3.3. Средностатистическо разпределение на
пожарите по дни през периода 2003-2017 г.
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Фигура 3.4. Разпределение на пожарите по часове в денонощието


причини за възникване на пожарите

На фигура 3.5 са показани средностатистическите данни за
15-годишен период на количеството на възникналите пожари и
изгоряла горска площ. Формулирани са основните причини за
възникване на горски пожари:
1- пожари, причинени по невнимание;
2- умишлени пожари;
3- пожари, причинени от технически аварии;
4- пожари, възникнали по неизвестни причини;
5- пожари, причинени от мълнии.

Фигура 3.5. Причини за възникване на пожарите [30]

25

3.4.2.Анализ на цифровите модели за определяне на
степента на риск от възникване на пожари
3.4.2.1.Обектно-базирани модели
Посочено е, че обектно-базираните модели са дискретни
модели, тъй като могат да бъдат идентифицирани отделни фактори,
влияещи върху степента на риск от възникване на горски пожари.
3.4.2.1.1.Гъстота на населението;
Гъстотата на населението, което пряко или косвено може да
бъде засегнато, е важен фактор за риска от горски пожари. На
фиг. 3.6 е показана карта на разпределение на населението.

Фигура 3.6. Разпределение на гъстотата на населението по
данни на ГИС приложенията [30]
В района живеят общо 16427000 души, от които 14778000 в
Истанбул, 906000 в Одрин, 343000 в Къркларели и 400000 в
Текирдаг.
 Населени места и земеделски райони;
Изтъкнато е, че близостта на горите до населените места е
друг важен фактор за риска от горски пожари.
 Пътна инфраструктура;
Установено е, че близостта на пътищата и магистралите до
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горските масиви е важен фактор за риска от горски пожари. Базата
данни на ГИС показва, че общата дължина на пътната
инфраструктура е около 7909 km с гъстота на пътните артерии
12,4 m/ha [31]. На фиг. 3.8 са представени данните от ГИС за пътната
инфраструктура на територията на изследвания обект.

Фигура 3.8. Пътна инфраструктура на регионална Дирекция по
горите – Истанбул по данни на ГИС приложенията [30]
След обработка на данните от ГИС е изготвена карта на
противопожарните пътища с обща дължина 2080 km - фиг. 3.9 по
данни на ГИС приложенията. При проектиране на тези пътища е
използвана методиката на ЕС, адаптирана за условията на Р. Турция.

Фигура 3.9. Противопожарни пътища в Дирекция Истанбул
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3.4.2.1.2.Горски масиви
Посочено е, че гъстотата на горите и горските масиви е важен
фактор при определяне на риска от горски пожари. Опасността от
възникване на пожар в горите зависи от редица техни
характеристики:
 Височина на горския масив;
Височината на горските масиви определя основните
характеристики на горите, оказващи влияние върху риска от горски
пожари. На фиг. 3.10 е посочено разпределение на територията на
изследвания обект по надморска височина от базата данни на ГИС.

Фигура 3.10. Разпределение на територията по надморска височина
 Изложение на горския масив;
Характерът на изложението на горския масив оказва
непосредствено влияние върху риска от възникване на горски
пожари. Тази топографска величина е свързана с продължителността
на слънцегреене, ъгъла на греене, влажността на въздуха, вятъра.
Оценено е, че по-благоприятни условия за възникването и
разпространението на горските пожари създават южните и западните
склонове на горските масиви [32].
 Наклон на горските хълмове;
Посочено е, че наклонът е една от важните характеристики,
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оказващи влияние върху риска от пожар. Установено е, че
увеличаването на градиента на наклона на горските хълмове с 20 %
увеличава площа на горящата повърхност с около 60 % [33].
3.4.2.2.Модели, базирани на полета
Изтъкнато е, че тези модели се създават за обекти с плавно или
непрекъснато изменящи се характеристиките в моделираното
пространство. Така във всяка точка на пространството се определят
факторите, влияещи върху стойността на дадената характеристика.
Посочено е, че входните данни са представени от
автоматични измервателни станции-фиг. 3.11.

Фигура 3.11. Разположение на автоматичните измервателни станции
Оценено е влиянието на отделните фактори, както следва:
 Метеорологични фактори;
Количеството слънчева енергия, достигаща до земята, варира
в зависимост от географското положение и атмосферните условия.
Посочено е, че метеорологичните параметри като
температура, валежи, относителна влажност, скорост и посока на
вятъра имат най-важно значение за възникването на горски пожари,
тяхната скорост и разпространение [34-36].
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Установено е влиянието на отделните параметри върху риска
от горски пожари, както следва:
 Влияние на температурата на околната среда;
Температурата на околната среда оказва непосредствено
влияние върху риска от горски пожари. Оценено е, че повишаването
на температурата с 2,4 °С води до увеличаване на степента на риск от
пожари с 10 % [37]. Разпределението на температурата по база данни
на ГИС на територията на изследвания обект е показано на фиг. 3.12.

Фигура 3.12. Разпределение на температурата по термични
пояси по данни от ГИС приложенията


Влияние на вятъра;
Посочено е, че ветровете определят или променят посоката
на пожара до нови области с лесновъзпламеними горски видове.
Освен това, те осигуряват свеж приток на кислород, който е ключова
съставка при възникване на пожари. Скоростта и посоката на вятъра
са от решаващо значение за риска от горски пожари. Входните данни
от Розата на ветровете – фиг. 3.13 показват, че горещите и сухи
ветрове, които духат от север и северозапад на юг от територията на
Р. България, оказват решаващо влияние върху пожарите.

30

Фигура 3.13. Роза на ветровете в регионална Дирекция Истанбул
На фиг. 3.14 е посочено разпределение на влиянието на
ветровете от базата данни на ГИС.

Фигура 3.14. Разпределение на преобладаващите ветрови зони по
данни от ГИС приложенията


Влияние на валежите и относителна влажност
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Изтъкнато е, че тези параметри пряко засягат влагата на
запалимия материал, което оказва решаващо влияние върху зоната
на риск от горски пожар. Средностатистическата относителна
влажност има различни значения както през месеците от годината,
така и през дните на седмицата и часовете от денонощието. От базата
данни на ГИС е оценено, че измерените стойности на валежи и
относителна влажност в дните на големи пожари са ниски. На
фиг.3.15 е показано разпределението на средностатистическата
относителна влажност на територията на изследвания обект.

Фигура 3.15. Разпределение на средностатистическата
относителна влажност по данни от ГИС приложенията
3.5. Систематичен анализ на картографиране на риска
Проведеният анализ на резултатите от Методиката за оценка
на риска от горски пожари дава възможност за картографиране на
риска в отделните области на регионална Дирекция по горите –
Истанбул. Посочено е, че използвайки информационните системи за
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влиянието на отделните фактори за риск от горски пожари, които се
реализират с ГИС технологиите, е структурирана карта на степента
на риска – фиг. 3.16.
В зависимост от степента на риска от възникване на горски
пожар, областите се оцветяват както следва:
• в жълт цвят се оцветяват областите с нисък риск от
възникване на горски пожари;
• в оранжев цвят - областите със среден риск;
• в червен цвят - с висок риск.

Фигура 3.16. Карта за степента на риск от горски пожари в
отделните области на регионална Дирекция по
горите-Истанбул по данни от ГИС приложенията
Съгласно приетата скàла за определяне на степента на
риска, горските територии на регионална Дирекция по горите –
Истанбул се класифицират като площи с висок риск.
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Изводи
1.Приложена и адаптирана е Методика за определяне на
риска от горски пожари.
2.Формулирани
хипотези.

и

представени

са

изследователските

3.Предложено е картиране на риска от горски пожари на
базата на ГИС приложенията.
4.Обоснована е целесъобразността на обучението на
персонала със съвременни информационни технологии по
управление на риска, което предвижда прилагане на технически
решения за предотвратяване на горски пожари.
5. Проведен е петнадесетгодишен исторически преглед на
възникналите пожари и опожарени площи за периода 2003-2017 г. по
години, месеци, дни от седмицата и часове.
6. Определени и анализирани са основните причини за
възникване на горски пожари.
7. Извършен е анализ на цифровите модели за определяне
степента на риск от пожари.
8. Идентифицирано е влиянието на отделните фактори върху
степента на риск от възникване на горски пожари.
9. Проведен е систематичен анализ и е структурирана карта
за степента на риска в областите на регионална Дирекция по горите –
Истанбул.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изтъкнато е, че превенцията на риска от горските пожари се
осъществява не само чрез предприемане на необходимите предпазни
мерки на място и време, а чрез ефективно използване на съвременни
технологии на всеки етап от процеса на пожара. Географските
информационни системи за управление на пожари осигуряват
възможност за преодоляване на съществуващите недостатъци в
плановете за превенция на риска от пожари.
Оценено е, че ГИС технологиите включват данни за
статистика на пожарите; рисковете и опасността от пожари; гъстота
на населението; пътна инфраструктура и противопожарни пътища;
гори и техните характеристики – надморска височина, изложение,
наклон; влияние на метеорологичните фактори като температура на
околната среда, вятър, валежи и относителна влажност; общи видове
растителност.
Установено е, че ГИС технологиите съхраняват,
актуализират, анализират и предоставят информацията на
потребителя в желаната форма и време.
Подготовката на карти за риск от горски пожари гарантира
определянето на рисковите зони и вземането на своевременни мерки
за защита на персонала. Картите за противопожарен риск се създават
с цел предоставяне на необходимите данни за избор на методите за
решаване на проблемите.
Географските информационни системи, техните приложения
и технологиите, базирани на тях, се използват на всички етапи,
започвайки от цифровата подготовка на обикновени карти и
достигайки до създаването на сложни анализи и модели,
подпомагащи взимането на адекватни решения от ръководния
персонал в организациите за борба с горските пожари.
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IV. Приноси в дисертационния труд
IV.1. Приноси с научно-приложен характер
1.Разработен е проактивен подход, базиран на иновативни
методи за идентифициране факторите за намаляване на рисковете от
горски пожари, основан на научни и технически изисквания.
2.Оценена е възможността за превенция на горски пожари
чрез системите за подпомагане вземането на най-бързото и точно
решение от ръководителите в организациите за борба с горски
пожари.
3.Обосновано е използването на приложенията на ГИС в
дейностите на горските стопанства по отношение своевременното
вземане на решения на базата на използването на съвременните
системи за поддръжка и разпространение на положителен опит и
ресурс по отношение борбата с горските пожари.
4.Използвана
е
технологично
усъвършенствана
комуникационна система на базата на ГИС приложенията,
позволяваща реализирането на безопасни условия на труд и защита
от рисковете на горските пожари, както по отношение на персонала,
борещ се с тях, така и по отношение на хората, живеещи в населените
места.
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IV.2. Приноси с приложен характер
1.Направен е задълбочен анализ на видимостта от модулен
наблюдателен комплекс на система за ранно откриване на горски
пожари за премахване на пропуските в наблюдението, определени са
точно видимите и невидими горски площи и на тази база е
обосновано създаването на нови алтернативни точки за наблюдение.
2.Анализирани са причините за увеличение на горските
пожари: населението и неговото преселване; селскостопанските
дейности; земеделските площи; горските пътища и пътеки; пътищата
и др., които в повечето случаи действат съвместно.
3.Адаптирана, усъвършенствана към условията на Р. Турция
и е приложена Методика на ЕС за оценка на риска от горски пожари.
4.Оценени са резултатите от изследванията върху
картографирането и оценката на риска на ГИС за противопожарната
дейност в горския сектор.
5.При разработването на изискванията за безопасни условия
на труд е оценено решаващото значение на образованието в тази
област, като се препоръчва използването на конкретно
професионално обучение и практика, включваща БУТ.
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