
   
 

 

 

ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН 

АВГУСТ 2022 г. 

 

 
на проекта „Селската общност се адаптира към естествените горски пожари!“ 

 

 
 

 

 
  



                                                                                                             
 
 
 

 
 
 

                                                                                                          
 

ЦЕЛИ: 

1. Пренасяне на европейското законодателство на 

местно ниво в областта на адаптирането към 

естествените горски пожари чрез създаване на малка 

съвместна мрежа за сътрудничество, способна да 

реагира по ефективен начин на местни бедствия, 

причинени от естествени горски пожари, и да управлява 

успешни проекти в тази област 

2. Даване на възможност за бързо и ефективно 

адаптиране на селските общности на партньорите към 

естествени горски пожари чрез разработване на местен 

план за адаптиране към естествени горски пожари, 

целящ предотвратяване, ограничаване на ефектите и 

възстановяване на екосистемите, увредени от пожар. 

3. Да мотивира и даде възможност на приобщаващата 

селска местна общност на партньорите да научат 

специфични технически и житейски умения, 

необходими, за да бъдат издръжливи и адаптивни при 

среща с бедствия от горски пожари, чрез ефективни 

обучителни сесии, базирани на „Местен план за 

адаптиране към горски пожари“ и допълнителни 

дидактически материали чрез използване на мобилно и 

практическо обучение. 

4. Повишаване на осведомеността относно ефектите от 

изменението на климата и адаптирането към 

естествените горски пожари чрез съобщаване и 

предаване на резултатите от проекта на подобни 

общности и заинтересовани страни на всички нива. 

Гражданското общество и особено хората в 

неблагоприятно положение да бъдат обучени в 

житейски умения, които ги правят способни да действат 

и ограничават ефектите от естествените горски пожари. 

Адаптирани местни общности към природни горски 

пожари, способни да предприемат превантивни 

действия и да ограничат ефектите и да възстановят 

екосистемите, увредени от пожар. 

Осъзнаване на селските общности за ефектите от 

изменението на климата и адаптирането към 

естествените горски пожари. 



 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 

Съвместна мрежа за сътрудничество, способна да 

реагира по ефективен начин на местни бедствия, 

причинени от естествени горски пожари и да 

управлява успешни проекти. 

Квалифициран организационен екип на общността, 

способен да предотврати, ограничи и възстанови 

екосистемите, увредени от пожар. 

СТРАТЕГИЯ ЗА АДАПТАЦИЯ  

НА ЕС (2020 г.) 

това е отговор на бързите предизвикателства, свързани с 

изменението на климата, причинявайки безпрецедентни 

събития, като горски пожари, което показва, че властите на 

всички нива трябва да разработят стратегии и планове за 

адаптиране. 

Целите, поставени от проекта, позволяват бърза и 

ефективна реакция на ниво местни общности в случай на 

естествени горски пожари, повишавайки осведомеността 

относно предизвикателствата, свързани с изменението на 

климата. 

ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗНООБРАЗИЕ 

Проектът насърчава социалното включване, насочен към 

възрастни, живеещи в селски общности, които са най-близо 

до гори и отдалечени райони, имат социално-икономически 

затруднения и проблеми, създавайки приобщаваща среда, 

която отговаря на нуждите на по-широката общност: 

адаптиране към изменението на климата, горски пожари. 



                                                                                                               
 

 
 
 
 

                                                                                                                
 

РАЗВИВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ 

БЪДЕЩЕТО 

Проектът ще създаде местни обучени среди, 

базирани на дигитализация и практики във всяка 

страна партньор, които да насърчават социалното 

включване и гражданската ангажираност, чрез  

привличане на селските общности към обучение. 

Това ще позволи на ангажираните възрастни (някои 

в неравностойно положение) да придобият 

житейски умения, необходими, за да бъдат 

издръжливи и адаптивни за промяна и по-голяма 

сигурност при справяне с горските пожари. 

За целта ще се обърнем към следните целеви 

категории: 

Лица идващи от организации от региона вземащи 

решения - интервенционни държавни и частни, 

които трябва да бъдат част от екипа за превенция и 

действия в случай на горски пожари. 

Гражданското общество, съответно хора от всички 

възрасти, живеещи в селските общности, особено 

тези, които са най-близо до гори и отдалечени 

райони, включително и тези от тях, които  имат 

социално-икономически затруднения и 

увреждания/здравословни проблеми. 

ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПРОЕКТА 

Чрез този проект се опитваме да обединим цялата 

селска общност в опит да разработим ефективен 

начин за адаптиране към заплахата от потенциален 

горски пожар. 



 
 

 
 
Горските пожари са от съществено значение за много екосистеми, например за подновяване на горите, за 
подпомагане на контрола върху щетите от насекоми и болести и за намаляване на натрупването изгорели газове и по 
този начин на бъдещата интензивност на пожарите. Но честите и мащабни пожари оказват отрицателно въздействие 
върху качеството на въздуха и водата, биоразнообразието, почвата и естетиката на ландшафта. Горските пожари също 
застрашават смекчаването на изменението на климата, тъй като отделят големи количества парникови газове и могат 
да причинят икономически щети и загуба на човешки животи. 
Рискът от пожар зависи от много фактори, включително климатичните условия. Очаква се изменението на климата да 
окаже силно въздействие върху риска от горски пожари в Европа, както се признава от стратегията на ЕС за 
адаптиране към изменението на климата. За да се наблюдават тенденциите в горските пожари, Европейската 
информационна система за горски пожари (EFFIS) отчита броя на пожарите и изгорелите площи, като данните за 
последните се считат за по-надеждни и свързани с политиката. 
 
 

                                                                                                                      
 
 

МОТИВАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

През последните десетилетия Европа се сблъска с 

нарастваща честота и сериозност на природните 

бедствия, свързани с времето и климата, като суши, 

горски пожари, горещи вълни и обилни валежи. 

Без усилия за бързо намаляване на емисиите на 

парникови газове и за ефективно предотвратяване 

на климатичния риск се предвижда тези тенденции 

да продължат и да се засилят от социално-

икономическите и екологичните промени. 

ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА 

В този контекст, целта на проекта е да обедини 

местните селски общности в Румъния, България, 

Италия и Испания (считани за засегнати от опасност 

от пожар) за разработване на „Местен план за 

адаптиране към горски пожари“ и създаване на 

интернационализирани местни учебни среди чрез 

подготовка населението на общността и 

организационния екип за предотвратяване и 

ограничаване на ефектите от естествените горски 

пожари. 



 
 
 
Една от целите на проекта е около идеята за формиране на съвместна мрежа за сътрудничество, способна да реагира 
по ефективен начин на местни бедствия, причинени от естествени горски пожари и да управлява успешни проекти в 
тази област. 
Членството в съвместната мрежа ще позволи на външни организации да участват в извънредна ситуация, свързана с 
горски пожари в партньорска страна, предоставяйки помощ и очаквайки обратното.  
В рамките на проекта партньорите заедно с други заинтересовани страни в техния регион ще споделят специфичен и 
комплексен опит, необходим за справяне с опасността от горски пожари. 
 
Тематиката на проекта включва мултидисциплинарен подход като: управление на горите, структури и техника за 
спешни случаи, спешни медицински и психологически познания, лидерство, комуникация и организация с външни 
заинтересовани страни, но също и вътре в териториите, и т.н. Проектът включва разнообразен набор от партньори и 
мрежи членове със специфичен опит, придобит на тяхната регионална територия, който ще бъде прехвърлен в полза 
на други местни общности (партньорски местни общности). 
 
 
 

                                                                                                                                
 
 

Чрез основаването на този проект местните селски 

общности от страните партньори ще се възползват 

от международното сътрудничество за създаване на 

резултати, способни да сведат до минимум риска и 

да ограничат ефектите от горските пожари, както и 

да осведомят за едно голямо предизвикателство, 

свързано с изменението на климата, горските 

пожари и прехвърлянето на резултатите към други 

европейски общности, потенциално засегнати от 

същата опасност. 

РЕЗУЛТАТИ 

Съвместна мрежа за сътрудничество, способна да 

реагира на местни горски пожари. Квалифициран 

организационен екип на общността, способен да 

предотврати, ограничи и възстанови екосистемите, 

увредени от пожар. 

Възрастни, включително в неравностойно положение, 

придобили житейски умения, които ги правят способни 

за действия и ограничаване на последиците от 

естествените горски пожари. Местните общности, 

способни да поемат превантивни действия и 

ограничаване на последиците от горски пожари. 

Осъзнаване на селските общности за ефектите от 

изменението на климата и адаптирането към горските 

пожари. 



 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА 
 

 
 
 

Проектът стартира през юни 2022 г. и ще приключи през ноември 2023 г. 
 
 

 
 
 

 
 



НАЧАЛНА СРЕЩА ОНЛАЙН 
 

 
 

По време на първата среща (29.06.2022 г.) с нашите партньори планирахме дейностите и задачите за 
следващия период, изяснихме отговорностите на всеки партньор и предложихме малки промени в графика за 
изпълнение за възможно най-добро изпълнение на дейностите. 


