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Ръководството се издава от WWF България.

WWF (World Wide Fund for Nature) е международна 
природозащитна организация, основана през 1961 г. Организацията 
развива дейност в над 100 държави, с помощта на 6000 служители 
и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на 
състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в 
хармония с природата. Един от глобалните приоритети на WWF 
е отговорното и устойчиво управление на горите и намиране 
на решения на проблемите и заплахите пред тях. В България 
усилията за това са насочени към повишаване на информираността 
и капацитета на заинтересованите страни, подобряване на 
планирането в горите, поддържане на широк дебат и формулиране 
на мерки за ограничаване на незаконния дърводобив. WWF 
България работи също за възстановяване на крайречните гори, 
опазване на старите гори и не на последно място, за подпомагане 
прилагането на независима и надеждна горска сертификация.
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ВЪВЕДЕНИЕ

НЕЗАКОННАТА СЕЧ ЗАСТРАШАВА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И 
ПРЕЧИ НА УСТОЙЧИВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
НА ТЪРГОВСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ОПЕРАТОРИТЕ, 
ДЕЙСТВАЩИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ.

Незаконната сеч е повсеместен проблем, който 
предизвиква голяма международна загриженост. 
Тя представлява сериозна заплаха за горите, защото 
способства за процеса на обезлесяване и влошаване 
на състоянието им, на който се дължат около 20% 
от световните емисии на CO2. Незаконната сеч 
застрашава биологичното разнообразие и пречи 
на устойчивото управление и развитие на горите, 
включително на търговската жизнеспособност на 
операторите, действащи в съответствие с приложимото 
законодателство. Тя също така води до опустиняване и 
ерозия на почвата и може да засили въздействието на 
екстремните климатични явления и на наводненията.
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ОТ 3 МАРТ 2013 Г.
НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА ЕС СЕ ПРИЛАГА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

995/2010 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА.

*   Регламент на ЕС е нормативен акт на Европейския съюз, който има ранг на закон и 
влиза в сила незабавно и едновременно за всички държави-членки. 

Параграф 3 от Регламент*  (ЕС) 995/2010

В подкрепа на международните усилия за решаване на 
проблема с незаконната сеч и свързаната с нея търговия 
от 3 март 2013 г. на територията на Европейския 
съюз (ЕС) се прилага Регламент (ЕС) 995/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета. Регламентът определя 
задълженията на операторите, които пускат за първи 
път дървен материал и изделия от дървесина на пазара 
на Общността и които трябва да предприемат съответни 
действия, за да гарантират техния законен произход.

Регламентът обхваща широка гама от продукти от 
дървесина, включително обработен и необработен дървен 
материал, фурнир, плочи от дървесни частици, дървен 
и хартиен амбалаж, съдове от дърво, целулоза, хартия, 
мебели, сглобяеми конструкции от дърво и др. В обхвата 
му не се включват рециклирани продукти, както и изделия 
от ратан, бамбук и печатни хартиени изделия, като книги, 
списания и вестници. Дървеният материал и изделията 
от дървесина, за които се прилага настоящият регламент, 
са описани подробно в приложение към Регламент (ЕС) 
995/2010 и са включени в Приложение 1 към настоящия 
наръчник. Регламентът се прилага както за вносен дървен 
материал и изделия от дървесина, така и за продукти от 
вътрешния пазар.

Компетентен орган по прилагането на Регламент 
(ЕС) 995/2010 в България е Изпълнителната 
агенция по горите (ИАГ).

Допълнителна информация може да намерите в раздел 
„Документи“ на интернет страницата на Изпълнителната 
агенция по горите (www.iag.bg) и на страницата на 
Европейската комисия (http://ec.europa.eu/environment/
forests/timber_regulation.htm). 
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РАЗДЕЛ I 
ЦЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО
Целта на ръководството е да повиши информираността 
на операторите и търговците на дървесина и продукти от 
дървесина за изискванията на Регламент (ЕС) 995/2010 
и да им предостави насоки за разработване и прилагане 
на системи за надлежна проверка в съответствие с тях. 
Информацията в ръководството ще бъде от полза и 
на служителите на компетентните органи, които са 
упълномощени да координират и контролират прилагането 
на Регламента.

© WWF

35%

41%

13%

9%

1%
ВСИЧКИ ДРУГИ КАТЕГОРИИ, 
НЕВКЛЮЧЕНИ В РЕГЛАМЕНТА

БИЧЕНА ДЪРВЕСИНА, ПАРКЕТ, 
ДЪРВЕСНА МАСА, ХАРТИЯ 
И ДРУГИ ПРОДУКТИ

СТОЛОВЕ

ПЕЧАТНИ 
МАТЕРИАЛИ

МУЗИКАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

Други продукти, които Регламентът не покрива, 
са в категорията „направи си сам“, прибори 
за хранене, дървени инкрустации, играчки, 
кучешки колибки, въглища, часовници, винени 
рафтове, спортни продукти, лули, бастуни, 
целулоза, дамски хигиенни материали и още...

Столовете 
не са включени 
в регламента

Хартията е включена в 
Регулацията, но книгите, 
списанията и др. печатни 
материали не са

Музикалните инструменти 
често се изработват от скъпа 
тропическа дървесина, 
свързана с по-висок риск 
от незаконно отсичане
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РАЗДЕЛ II 
ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОПЕРАТОР
Съгласно Регламент (ЕС) 995/2010 „оператор“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, което пуска на 
пазара дървен материал или изделия от дървесина. 

Изразът „пуска на пазара“ следва да се разбира в контекста 
на Регламента и се отнася до предлагането за пръв път на 
вътрешния пазар на Европейския съюз на дървен материал 
и продукти от дървесина, които са предмет на търговска 
дейност.

Съгласно указания на Изпълнителната агенция по горите 
(ИАГ) от 2013 г. физическите или юридически лица в 
България, които по смисъла на Регламента отговарят на 
определението за „оператор“, са три основни групи:

а)   лица, закупили дървесина на корен в България;

б)   лица, собственици на гори или с гори, предоставени им 
за управление, от които продават добитата дървесина;

в)   лица, които внасят дървесина и продукти от дървесина, 
включени в приложението към Регламента, от страни 
извън ЕС.

ТЪРГОВЕЦ
Съгласно Регламент (ЕС) 995/2010 „търговец“ означава 
всяко физическо или юридическо лице, което в процеса 
на търговска дейност продава или купува на вътрешния 
пазар дървен материал или изделия от дървесина, които 
вече са пуснати на вътрешния пазар. В този смисъл 
търговецът купува дървен материал или изделия от 
дървесина, които вече са пуснати на вътрешния пазар от 
оператор, с цел извършване на търговия или преработка.

ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА
Съгласно Регламент (ЕС) 995/2010 „пускане на пазара“ 
означава доставка с всякакви средства, независимо от 
използваната техника на продажба, на дървен материал 
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или изделия от дървесина за пръв път на вътрешния 
пазар с цел разпространение или употреба в процеса на 
търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.

Това определение ясно посочва, че „доставката“ трябва да се 
осъществява:

1)   на вътрешния пазар – дървеният материал трябва да 
бъде физически наличен в Европейския съюз, да е добит 
в съответната страна членка или да е внесен и допуснат 
от митническите органи за свободно обращение. Стоки 
под специални митнически режими (напр. временен 
внос, активно усъвършенстване, обработка под 
митнически контрол, митнически складове, свободни 
зони и др.), както и транзит и реекспорт, не се смятат за 
пуснати на пазара. Продажбата на стояща дървесина на 
корен е извън контекста на Регламента и търговията с 
нея не се смята за пускане на пазара.

2)   за пръв път – дървен материал и изделия от дървесина, 
които вече са били пуснати на вътрешния пазар на ЕС, не 
са в обхвата на определението. Освен това предлагането 
на такива продукти за пръв път се отнася само за тези от 
тях, които са пуснати на пазара след датата на влизане в 
сила на Регламент (ЕС) 995/2010 (3-ти март 2013 г.).

3)   в процеса на търговска дейност – регламентът 
не налага изисквания на потребителите с нетърговска 
цел, но фирми, които добиват дървен материал в ЕС 
или внасят дървен материал или изделия от дървесина 
в ЕС, за да ги използват за своите цели, следва да 
прилагат системата за надлежна проверка. Съгласно това 
тълкуване, дървен материал или изделия от дървесина 
попадат в обхвата на Регламента веднага след като 
доставчикът ги предостави за разпространение или 
употреба в Съюза.

Всички, посочени по-горе елементи, трябва да бъдат 
налице едновременно. Следователно „пускане на пазара“ 
се извършва, когато даден оператор за пръв път предложи 
дървесина или изделия от дървесина на пазара на ЕС 
за разпространение или употреба в рамките на своята 
търговска дейност.
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ЗАКОННО ДОБИТ
Съгласно Регламент (ЕС) 955/2010 „законно добит“ 
означава добит в съответствие с приложимото 
законодателство в държавата на дърводобив.

НЕЗАКОННО ДОБИТ
Съгласно Регламент (ЕС) 955/2010 „незаконно 
добит“ означава добит в нарушение на приложимото 
законодателство в държавата на дърводобив.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
Съгласно Регламент (ЕС) 955/2010 „приложимо 
законодателство“ е законодателството, което е в сила в 
държавата на дърводобив и обхваща следните аспекти:

•   Права на дърводобив в рамките на законно обявени 
граници.

•   Плащания за права на дърводобив и дървен материал, 
включително такси, свързани с добива на дървен 
материал.

•   Добив на дървен материал, включително законодателство 
в областта на околната среда, в това число засягащо 
управлението на горите и опазването на биологичното 
разнообразие, когато тези въпроси са пряко свързани с 
добива на дървен материал.

•   Законови права на трети лица по отношение на 
използването и владението, които са засегнати от добива 
на дървен материал.

•   Търговия и митнически въпроси, доколкото засягат 
горския сектор.

В този смисъл приложимо законодателство означава 
законодателството в страната на добив, което има пряка 
и/или косвена връзка с добива и продажбата на дървен 
материал.
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РАЗДЕЛ III 
ТРИ СТЪПКИ ЗА ПРОВЕРКА ДАЛИ И КАК 
ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ЗАСЕГНАТА ОТ 
ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 995/2010
1.  Ако вашата организация купува и продава дървен 

материал и изделия от дървесина на пазара на ЕС или 
внася такива продукти на пазара на ЕС, е много вероятно 
да имате задължения по Регламента.

2.  След като сте установили, че вашата организация може да 
е засегната от изискванията на Регламента, е необходимо 
да проверите дали дървеният материал и изделията от 
дървесина, които продавате, са включени в обхвата на 
Регламента. Списък на дървения материал и изделията от 
дървесина, за които се прилага настоящият регламент, са 
представени подробно в приложение към Регламент (ЕС) 
995/2010 (вж. Приложение 1 на настоящото Ръководство, 
изготвено съгласно приложението към Регламента и 
актуално към април 2016 г.). 

3.  След като сте установили, че вашата организация 
и продуктите, които продавате, са засегнати от 
изискванията на Регламента, трябва да определите дали 
вашата организация действа на пазара като оператор и/
или търговец. Регламентът ви определя като оператор 
и/или търговец в зависимост от дейностите, които 
извършвате на пазара на дървен материал и изделия 
от дървесина и дефинира специфични задължения за 
всяка от категориите. За да определите дали вашата 
организация действа на пазара като оператор и/или 
търговец, вж. определенията за двете категории в 
Раздел II „Основни понятия“.
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Задължения на операторите (съгласно чл. 4 от 
Регламент (ЕС) 995/2010)

1.  Забранява се пускането на пазара на незаконно 
добит дървен материал или на изделия, получени
от такъв.

2.  Операторите извършват надлежна проверка, когато 
пускат на пазара дървен материал или изделия 
от дървесина. За тази цел се използва рамка от 
процедури и мерки, наричана по-долу „система за 
надлежна проверка“, която е предвидена в член 6 на 
Регламента.

3.  Всеки оператор поддържа и извършва редовна 
оценка на системата за надлежна проверка, която 
използва, освен когато операторът използва система 
за надлежна проверка, установена от организация за 
мониторинг, призната от Европейската комисия (вж. 
Раздел VI).

Информацията относно доставките, включени в обхвата 
на Регламент (ЕС) 995/2010, и относно прилагането на 
процедури за намаляване на риска се документира чрез 
подходящи записи, които се съхраняват от оператора 
за период не по-малък от 5 години и се предоставят на 
компетентните органи при поискване.

Една организация може да се категоризира 
едновременно и като оператор, и като търговец 
в зависимост от естеството на дейността  на 
пазара. Например търговец, които директно внася 
дървен материал и изделия от дървесина в ЕС, и 
същевременно закупува продукти и от доставчици, 
базирани в ЕС, има задължения и като оператор, и 
като търговец.

Важно!  

ИНФОРМАЦИЯТА 
ОТНОСНО 

ДОСТАВКИТЕ СЕ 
ДОКУМЕНТИРА 

ЧРЕЗ ПОДХОДЯЩИ 
ЗАПИСИ, КОИТО СЕ 
СЪХРАНЯВАТ ОТ 

ОПЕРАТОРА
 ЗА ПЕРИОД НЕ 
ПО-МАЛЪК ОТ 

5 ГОДИНИ.
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Задължения на търговците (съгласно чл. 5 от 
Регламент (ЕС) 995/2010)

За да се осигури проследяемост на дървения материал 
и изделията от дървесина за цялата верига на доставки, 
търговците трябва да са в състояние да посочат:

1.  доставчиците (оператори или търговци), които са им 
доставили дървен материал и изделия от дървесина;

2.  когато е приложимо – клиентите (търговците), на 
които те са доставили дървен материал и изделия от 
дървесина.

Информацията и съответната документация се съхраняват 
за период не по-малък от 5 години и се предоставят на 
компетентните органи при поискване.

Независимо от факта, че като търговец не сте задължен да 
прилагате система за надлежна проверка, ако сте загрижени 
за екологичните и социалните последици от вашите 
продукти от дървесина, можете да изберете да надхвърлите 
непосредствените изискванията на Регламента и да 
събирате информация, за да се уверите, че не сте закупили 
продукти, които по регламент не трябва да са на пазара. 
Някои търговци вече прилагат тази система като част от 
управлението на бизнес риска.

АКО СТЕ ЗАГРИЖЕНИ 
ЗА ЕКОЛОГИЧНИТЕ 
И СОЦИАЛНИТЕ 
ПОСЛЕДИЦИ ОТ 
ВАШИТЕ ПРОДУКТИ 
ОТ ДЪРВЕСИНА,  
СЪБИРАЙТЕ 
ИНФОРМАЦИЯ И СЕ 
УВЕРЕТЕ, ЧЕ НЕ СТЕ 
ЗАКУПИЛИ ПРОДУКТИ, 
КОИТО ПО РЕГЛАМЕНТ 
НЕ ТРЯБВА ДА СА НА 
ПАЗАРА. 
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При констатирани нарушения на разпоредбите на 
настоящия Регламент на операторите се налагат санкции, 
които включват:

•   глоби, пропорционални на нанесените вреди на 
околната среда, на стойността на съответния дървен 
материал или изделия от дървесина и на данъчните 
загуби;

•   изземване на съответния дървен материал или изделия 
от дървесина;

•   незабавно спиране на действието на разрешението за 
търговия.

Съгласно член 271, ал. 2 от Закона за горите, за нарушения 
на Регламент (ЕС) 995/2010 наказанието е глоба от 50 до 
3000 лв., съответно имуществена санкция от 100 до 5000 лв.,
освен ако не е предвидено по-тежко наказание.

Съгласно член 272 от Закона за горите, ако лице извърши 
нарушение по чл. 271, след като е имало влязло в сила 
наказателно постановление за друго такова нарушение в 
срок от една година от влизането му в сила, глобата или 
имуществената санкция е в троен размер.

Във връзка с разпоредбите на Регламента е приложим и 
член 235 от Наказателния кодекс (Изм. - ДВ, бр. 86 от 
1991 г., бр. 85 от 1997 г., бр. 26 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 75 от 2006 г.): Който без редовно писмено позволително 
или с редовно позволително, но извън указаните в него 
места, срокове, количество и дървета сече, събира, добива, 
взема или извозва от горския фонд каквито и да било 
дървета или част от тях, включително отсечени или 
паднали, се наказва с лишаване от свобода до шест години 
и с глоба от хиляда до двадесет хиляди лева. (2) (Изм. - ДВ, 
бр. 75 от 2006 г.) С наказанието по ал. 1 се наказва и този, 
който укрие, товари, транспортира, разтоварва, съхранява 
или преработва незаконно добит от другиго дървен 
материал.

РАЗДЕЛ IV
САНКЦИИ
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Като прилагат системен подход, операторите, които пускат 
за пръв път дървен материал и изделия от дървен материал 
на вътрешния пазар, следва да предприемат необходимите 
стъпки, за да гарантират, че на вътрешния пазар не се пуска 
незаконно добит дървен материал и изделия, получени от 
такъв дървен материал. За целта операторите трябва да 
извършват надлежна проверка чрез система от мерки и 
процедури, за да намалят до минимум риска от пускане на 
вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал и 
изделия, получени от такъв дървен материал.

Параграф 16 от Регламент (ЕС) 995/2010

Операторите могат да се възползват от услугите на 
акредитирани организации за мониторинг, които 
имат разработена система за надлежна проверка и им 
предоставят правото да я използват, като в същото време 
проверяват правилното  използване от страна на тези 
оператори (вж. Раздел VI).

Операторите могат и да разработят сами своя система за 
надлежна проверка.

СИСТЕМАТА ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА ПРЕДСТАВЛЯВА СИСТЕМА 
ОТ ДОКУМЕНТИРАНИ ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИ, КОИТО ОПЕРАТОРЪТ 
ПРИЛАГА, ЗА ДА УДОСТОВЕРИ ЗАКОННОСТТА НА ДЪРВЕСИНАТА 
И ПРОДУКТИТЕ ОТ ДЪРВЕСИНА, КОИТО СЕ ПУСКАТ НА ПАЗАРА ЗА 
ПЪРВИ ПЪТ.

За да бъде ефективна и адекватна, е препоръчително 
системата да включва:

    Писмени процедури и инструкции

Необходимо е процедурите, инструкциите и мерките за 
надлежна проверка да са писмени, за да осигурят:

РАЗДЕЛ V
СИСТЕМИ ЗА НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА

НАМАЛЯВАНЕ РИСКА 
ОТ ПУСКАНЕ НА 
ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР 
НА НЕЗАКОННО 
ДОБИТ ДЪРВЕН 
МАТЕРИАЛ И 
ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУЧЕНИ  
ОТ ТАКЪВ.
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1.   доказателства, че операторът има система за надлежна 
проверка;

2.  систематичното и еднакво прилагане на процедурите 
и мерките от съответния персонал; 

3.   възможност системата за надлежна проверка да бъде 
инспектирана от компетентните органи и да 
се документира процесът на адаптирането и 
подобряването .

Процедурите описват дейностите, отговорностите, 
регистрите, отделите и връзките между елементите на 
системата. Това са вид вътрешни правила за работа и 
трябва да бъдат приети и въведени от ръководството на 
предприятието.

    Определяне на отговорности и обучение на 
персонала

Опитът показва, че по-добри резултати се постигат, ако 
операторът оторизира персонал, който е пряко отговорен за 
поддържането, прилагането и развитието на системата за 
надлежна проверка. Прилагането на системата трябва да се 
осъществява и контролира от хора, които са наясно как се 
изпълняват работните процедури и това поставя въпроса за 
първоначалното им и периодично обучение.

     Въвеждане на система за мониторинг на 
изпълнението

За да се осигури адекватност и адаптивност на системата, 
е необходимо да се извършва периодичен мониторинг в 
процеса на прилагането . Резултатите от мониторинга се 
анализират и използват при необходимост за оценка на 
системата и актуализация на процедурите и мерките.

Системата за надлежна проверка включва три основни 
елемента, присъщи на системите за управление на риска:

•  достъп до информация;

•  оценка на риска;

•  мерки за намаляване на риска.



14  |  

Тази част от системата за надлежна проверка изисква 
операторът да събере и съхранява информация 
относно източниците и доставчиците на дървен материал 
и изделия от дървесина, с цел провеждането на адекватна 
оценка на риска.

В тази връзка се събира специфична информация за 
всяка доставка на дървен материал или изделия от 
дървесина, а именно:

•   Държава на дърводобив. Когато рискът от незаконен 
дърводобив варира в различните поднационални 
региони и/или концесии на дърводобив за държавата 
на дърводобив, се предоставя информация за 
съответния регион и/или концесия на дърводобив.

•   Описание на продукта, включително търговското 
наименование и вида изделие.

•   Общоприето наименование на дървесния вид. 
Когато общоприетото наименование на дървесния вид е 
двусмислено, се дава пълното му научно наименование.

•   Количество на продукта (изразено в обем, тегло или 
брой единици).

•   Наименование и адрес на доставчика на продукта.

•   Наименование и адрес на търговеца, на когото 
е доставен продуктът (ако продуктът е реализиран на 
пазара).

•   Документи или друга информация, 
удостоверяващи съответствието на дървения материал и 
изделията от дървесина с приложимото законодателство 
на държавата на дърводобив. Това може да включва 
официални документи, издадени от компетентните 
органи; документи за договорни задължения; 
документи за фирмени политики; кодекси на поведение; 
сертификати, издадени от проверени системи на трета 
страна и т. н. Събирането на документацията се прави за 
целите на оценката на риска и не следва да се разглежда 
като самостоятелно изискване.

5.1 ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

ОПЕРАТОРЪТ Е 
ДЛЪЖЕН ДА СЪБИРА 
И СЪХРАНЯВА 
ОПРЕДЕЛЕНА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ИЗТОЧНИЦИТЕ И 
ДОСТАВЧИЦИТЕ НА 
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ 
И ИЗДЕЛИЯ ОТ 
ДЪРВЕСИНА.
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В значителна част от случаите последващата оценка на 
риска изисква допълнителна информация по отношение 
на потенциалните рискове, свързани най-общо с държавата 
и/или мястото на добив на дървесината и степента на 
сложност на веригата на доставка.

Докато общата информация осигурява на операторите 
представа за обстоятелствата, при които трябва да се оцени 
степента на риска, специфичната информация за продукта 
е необходима за определяне на риска, свързан със самото 
изделие от дървен материал. Това означава, че ако общата 
информация насочва вниманието към потенциалните 
рискове, трябва да се обърне специално внимание на 
събирането на специфична за продукта информация.

Ако за продукта са ползвани няколко източника на 
дървен материал, е необходимо да се направи оценка 
на риска за всеки от съответните компоненти.

Ако необходимата информация за продуктите се 
събира след пускането им на пазара и се установи, 
че същите са от незаконно добит дървен материал, 
това се приема за случай на неадекватна надлежна 
проверка и е предмет на санкции.

Важно!  
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След анализа на събраната информация за дървения 
материал или изделия от дървесина операторите 
трябва да направят оценка на риска от пускане на пазара 
на незаконно добита дървесина (чл. 6, ал. (1), т. (б) 
на Регламента). В тази връзка е необходимо да има 
разработени процедури и критерии за оценка на риска.

Ако редовно се закупува един и същи тип продукт от един 
доставчик и произходът е винаги една и съща страна, 
регион или концесия за дърводобив и винаги се закупува 
същият дървесен вид, е възможно да се направи оценка на 
риска за определен период. (ЕС изисква оценка на риска да 
се прилага най-малко веднъж на 12 месеца.) Веднага след 
като доставчикът, страната на добив или дървесните видове 
се променят, трябва да се направи нова оценка на риска, 
а също и когато е необходимо да се приложат мерки за 
намаляване на риска.

Нивото на риска се оценява за всеки отделен случай, 
тъй като зависи от множество фактори. Въпреки че не 
съществува единно приета система за оценка на риска, като 
общо правило операторът трябва да има информация и да 
направи анализ на следните въпроси/аспекти:

5.2  ОЦЕНКА НА РИСКА 

Операторите трябва да съберат информация и да 
извършат необходимата оценка на риска, преди 
дървеният материал и изделията от дървесина 
да бъдат пуснати на пазара в ЕС. Те трябва да са 
в състояние да докажат, че оценката на риска е 
адекватна, систематична, обективна, прозрачна и 
повторяема.

Важно!  
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5.2.1. ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ЗА АНАЛИЗ НА РИСКА

    Къде е добит дървеният материал?

Дали незаконната сеч е широко разпространена в 
държавата, подрегиона, или концесията, от които 
произхожда дървеният материал? Дали конкретният 
дървесен вид е изложен на особено висок риск от незаконна 
сеч? Наложени ли са санкции от Съвета за сигурност на 
ООН или от Съвета на Европейския съюз по отношение на 
вноса или износа на дървен материал? Дали в държавата на 
дърводобив има въоръжен конфликт?

Допълнителна информация, която да подпомогне 
вземането на решения по отношение на рисковете за 
отделните държави, може да се получи от следните 
интернет сайтове:

www.globalforestregistry.org Интернет портал 
с интерактивна карта на първите резултати от 
централизираните национални оценки на риска за 
снабдяване с FSC контролирана дървесина. Един от 
аспектите, по които са оценявани държавите, е добив на 
дървесината в съответствие със законодателството на дадена 
държава.

www.illegal-logging.org Интернет портал, който 
предоставя информация за незаконната сеч и търговията 
с незаконен дървен материал. Порталът преглежда някои 
от основните въпроси и тенденции и осигурява достъп до 
база данни от документи и новини от цял свят, свързани с 
незаконната сеч.

www.forestlegality.org Интернет портал, в който 
са представени изисквания, информация, методи и 
ръководства за снабдяване със законно добит дървен 
материал.

http://gftn.panda.org Интернет портал, в който могат 
да се намерят доставчици от Глобалната мрежа за гори и 
търговия (Global Forest & Trade Network или GFTN), които 
са поели ангажимент да предлагат само дървен материал 
и продукти от дървесина с легален произход. В сайта има и 
голямо количество информация за източници на легална 
дървесина и ръководства за снабдяване със „законен“ 
дървен материал.
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http://ec.europa.eu/environment/forests/fl egt.htm 
Интернет портал на Европейския съюз, в който е представена 
актуална информация, свързана с плана за действие на 
ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията (FLEGT).

https://www.globalwitness.org Интернет портал 
на неправителствената организация Global Witness, 
в който е представена информация за незаконно добита 
дървесина в различни страни, както и за държави, в които 
дървен материал се добива и продава, за да се финансират 
въоръжени конфликти.

     Надеждни ли са издадените документи? 
Изразява ли се загриженост по отношение на 
нивото на управление?

Нивото на управление може да постави под съмнение 
надеждността на някои документи, посочващи съответствие 
с приложимото законодателство. Затова трябва да 
бъдат взети предвид нивото на корупция в държавата, 
показателите за стопански риск или други показатели за 
управление.

Допълнителна информация, която да подпомогне вземането 
на решения по отношение на рисковете за отделните 
държави в зависимост от нивото на корупция, може да се 
получи на:

www.transparency.org Интернет портал на 
международната организация Transparency International, 
в който се предоставя информация за годишните стойности 
на Индекса за възприятие на корупцията (Corruption 
Perceptions Index или CPI) за значителна част от държавите в 
света (168 държави за 2015 г.).

Евентуална ниска оценка на индекса на възприятие на 
корупцията показва, че може да е необходима допълнителна 
проверка на документите за съответната доставка, тъй като 
има основание за съмнение в тяхната достоверност. Приема 
се, че за държави с индекс на възприятие на корупцията 
под 5 рискът от издаване на фалшиви документи, свързани 
с добива, транспорта и продажбата на дървесина, е 
значителен. Например CPI на България за 2015 е 4.1.
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    Предоставени ли са от доставчика и подлежат 
ли на проверка всички документи, доказващи 
спазването на приложимите законови 
разпоредби?

Член 6, параграф 1, буква а) на Регламента показва, че като 
част от задължението за надлежна проверка трябва да се 
събират документи или друга информация, посочваща 
съответствието с приложимото законодателство в 
държавата на дърводобив.

В момента няма общоприето ръководство или източник 
на информация за това какви документи се изискват, за 
да докажат законността на добива на дървесина за всяка 
страна. Документите, необходими за дадена страна, може 
да са различни и трябва да се определят за всеки конкретен 
случай. Задължението за получаване на документи или 
друга информация следва да се тълкува в широк смисъл, 
тъй като в различните държави съществуват различни 
регулаторни режими и не всички от тях изискват издаване 
на специфични документи.

За да получат документи или друга информация, 
посочваща съответствието с приложимото законодателство 
в държавата на дърводобив, на първо място операторите 
трябва да познават законодателството в съответната 
държава на дърводобив. За тази цел те могат да получат 
подкрепата на компетентните органи на държавите-членки 
в сътрудничество с Европейската комисия. Те могат също 
така да използват услугите на организациите за мониторинг 
(ОМ) или да потърсят съдействие от организации, 
притежаващи експертни познания в сектора на горското 
стопанство в определени държави, където е добит дървения 
материал.

КАТО ОБЩО ПРАВИЛО, МОЖЕ ДА СЕ ПОСОЧИ, ЧЕ АКО ВСИЧКИ 
ВЪЗМОЖНИ ДОКУМЕНТИ СА ЛЕСНО ДОСТЪПНИ, СЪЩЕСТВУВА ПО-
ГОЛЯМА ВЕРОЯТНОСТ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЕТО ДА Е 
ВЕЧЕ УСТАНОВЕНА. ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВА ДОСТАТЪЧНО ВИСОКА 
СТЕПЕН НА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ДОКУМЕНТИТЕ СА НАДЕЖДНИ.

ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
ЗА  МОНИТОРИНГ 
СА РАЗРАБОТИЛИ 

СИСТЕМИ ЗА 
НАДЛЕЖНА 
ПРОВЕРКА, 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 8 ОТ 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

995/2010.
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     Има ли признаци за участие на дружество от 
веригата на доставка в практики, свързани с 
незаконна сеч?

Съществува по-голям риск дървеният материал, закупен 
от организация, която участва в практики, свързани с 
незаконна сеч, да е незаконно добит.

В интернет сайтовете, посочени по-горе, често може да се 
открие информация за компании, за които има данни за 
участие в доставка на нелегално добита дървесина.

     Сложна ли е веригата за доставка?

Колкото по-сложна е веригата за доставки, толкова по-
трудно е проследяването на произхода на дървения 
материал в даден продукт. Това, което е от значение, е 
възможността за проследяване на дървения материал в 
даден продукт до мястото на добив. Рискът се увеличава, ако 
сложността на веригата на доставка затруднява събирането 
на информацията, която се изисква съгласно член 6, 
параграф 1, букви а) и б) от Регламента. Наличието на 
неидентифицирани етапи и/или липсата на необходимата 
информация за някой етап по веригата за доставка може да 
доведе до заключение, че рискът не е незначителен.

Представения списък с критерии за оценка на риска не е 
изчерпателен. Операторите могат да добавят критерии, ако 
те ще послужат за определяне на вероятността дървеният 
материал в дадено изделие да е незаконно добит, или за 
доказване на законен дърводобив.

Смята се, че за дадена доставка съществува незначителен 
риск, когато след пълна оценка на специфичната 
информация и на общата информация за конкретен 
продукт не се открива никаква причина за съмнение, че 
дървесината е добита законно. Ако обаче оценката определи 
риска като значителен, се изисква да се приложат мерки за 
намаляването му.

ОПЕРАТОРИТЕ 
МОГАТ ДА ДОБАВЯТ 
КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА НА 
РИСКА, АКО ТЕ 
ЩЕ ПОСЛУЖАТ 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 
ДАЛИ ДЪРВЕНИЯТ 
МАТЕРИАЛ В 
ДАДЕНО ИЗДЕЛИЕ  
Е ЗАКОННО ДОБИТ.
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Освен когато рискът, установен в хода на процедурите 
за оценка на риска, посочени в буква б), е незначителен, 
се прилагат процедури за ограничаването му, състоящи 
се от набор от подходящи и пропорционални средства и 
процедури за реално намаляване на този риск и които могат 
да включват изискване на допълнителна информация или 
документи и/или изискване за извършване на проверка от 
трето лице.

Член 6, параграф 1 в) от Регламент (ЕС) № 995/2010

Примерни мерки за намаляване на риск, класифициран 
като значителен, са представени в т 5.7.

5.4.1 ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно определението в Раздел II операторите, доставящи 
дървесина, добита на територията на България, са 
физически или юридически лица, които са:

а)   закупили дървесина на корен в България (например 
дърводобивни и дървопреработвателни фирми и др.);

б)   собственици на гори или стопани на гори, предоставени 
им за управление, които продават добитата дървесина. 
(Например държавни горски и ловни стопанства, 
общински горски стопанства, частни горовладелци, 
гори, собственост на религиозни организации, търговци, 
сключили договори за управление/дърводобив със 
собственици на гори и др.)

5.3  МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

5.4  НАСОКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА НА РИСКА 
ПРИ ОПЕРАТОРИ, ТЪРГУВАЩИ ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА БЪЛГАРИЯ
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Като част от системата за надлежна проверка операторите 
от тези две групи трябва да съберат и съхраняват 
информация и документи, които доказват, че дървесината, 
пусната на пазара, е добита, транспортирана и 
продадена в съответствие с изискванията на българското 
законодателство, включително:

•   описание на продукта, заедно с търговското 
наименование и вида изделие;

•   общоприето наименование на дървесния вид. 
Когато използването на общоприетото наименование на 
дървесния вид е двусмислено, се дава пълното му научно 
наименование;

•   количество на продукта (изразено в обем, тегло или 
брой единици);

•   местоположение на територията, от която е добит 
дървеният материал, посочено в позволителното за сеч – 
отдел, подотдел, имот, землище, община, горскостопанска 
единица и т.н., или в документите, издадени в 
съответствие с други закони;

•   наименование и адрес на доставчика на продукта –
в случай а) това е собственикът на гората, а в случай б) 
доставчикът и операторът са едно и също лице;

•   наименование и адрес на търговеца, на когото 
е доставен продуктът (ако продуктът е реализиран на 
пазара) – тази информация трябва да се съдържа в 
превозния билет или документацията за продажбата на 
дървесината;

•   документи или друга информация, доказващи 
съответствието на извършения добив на дървесина с 
приложимото национално законодателство и доказващи 
произхода на дървесината, например документи за 
собственост, договор за продажба или предоставяне 
за ползване, валиден горскостопански план или 
програма, одобрено план-извлечение, позволително за 
сеч, разрешителни документи за добива на дървесина 
по другите закони, превозни билети, дневник за 
постъпилия материал, сертификати, издадени от 
проверени системи на трета страна (например FSC, 
PEFC, ISO и др.) и т.н. 
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За дървесина, добита в защитени територии, ще 
се изискват разрешителни за добив съгласно Закона 
за защитените територии; за добив в земеделски 
територии – разрешителни по реда на Закона 
за опазване на селскостопанското имущество 
(глава 6); за добив в урбанизирани територии – 
разрешителни в съответствие с общинските 
наредби и Закона за устройство на териториите.

5.4.2 ОЦЕНКА НА РИСКА

Основните рискове за неизпълнение на изискванията на 
Регламента, които операторите трябва да имат предвид, 
са свързани с наличието и надеждността на съответната 
документация, доказваща спазването на приложимите 
законови разпоредби.

Операторите, закупили дървесина на корен и тези, на които 
са предоставени гори за управление, трябва да се убедят, 
че за територията, от която ще се добива дървесината, са 
налице:

•  валидни и актуални документи за собственост;

•   документирани и ясно разграничими на терен 
граници (маркирани и/или такива, които следват 
естествени или административни граници);

•   горскостопански планове и програми, одобрени по 
съответния ред, описан в Наредбата за инвентаризация и 
планиране в горските територии;

•   издадените позволителни за сеч, съдържащи всички 
изискуеми атрибути и съответстващи на документацията 
за маркиране на дървесината (сортиментни листове и 
карнет – описи);

•   да няма констатирани нарушения по време на сечта и при 
освидетелстване на сечището, които могат да доведат до 
незаконен добив на дървесина. (Този въпрос все още се 
дискутира от компетентният орган в лицето на ИАГ и не 
е ясно дали една незаконно добита дървесина, продадена 
по установен от закона ред, автоматично се превръща в 
законно добита съгласно изискванията на Регламента.)
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В България все още съществува значителен риск за 
доставки на незаконно добита дървесина от операторите. 
В тази връзка е препоръчително търговците, които 
закупуват от оператори дървесина, добита в България, да 
изискват документация, гарантираща законността
на добива  (вж. раздел 5.1 по-горе). Отказът за 
предоставяне на съответната документация от страна на 
оператора или предоставянето на непълна документация 
може да се приеме като индикатор за наличие на 
потенциални несъответствия с изискванията на 
националното законодателство.

Полезен източник на информация за проверка надеждността 
на част от необходимата документацията за добив и 
транспорт на дървесината е раздел „Регистри“ на интернет 
портала на ИАГ (www.iag.bg), в който са публично достъпни 
издадените позволителни за сеч (http://new.iag.bg/cgi-bin/
PSech_Index.cgi), превозните билети (http://tickets.iag.bg:
8080/cgi-bin/index.cgi) и горскостопанските планове 
на държавните горскостопански единици 
(http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/lup.cgi). 

Трябва да се има предвид, че рискът за закупуване на 
незаконно добит дървен материал от оператор или 
търговец, за който съществува информация, че участва 
в практики, свързани с незаконен добив на дървесина е 
значително по-голям.

5.5  ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА 
ТЪРГОВЦИТЕ НА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО 
Е ТЪРГОВЦИТЕ, 
КОИТО ЗАКУПУВАТ 
ДЪРВЕСИНА,
ДОБИТА В БЪЛГАРИЯ, 
ДА ИЗИСКВАТ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
ГАРАНТИРАЩА 
ЗАКОННОСТТА НА 
ДОБИВА Ѝ.
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ЗА ДА ПОЛУЧАТ 
ДОКУМЕНТИ ИЛИ 
ИНФОРМАЦИЯ, 
ДОКАЗВАЩА 

СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ПРИЛОЖИМОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
В ДЪРЖАВАТА НА 

ДЪРВОДОБИВ, 
ОПЕРАТОРИТЕ 

МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ 
ПОДКРЕПАТА НА 
КОМПЕТЕНТНИТЕ 

ОРГАНИ НА 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ.

5.6.1  ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно изискванията на Регламента операторите, 
които внасят за първи път дървен материал и продукти 
от дървесина на вътрешния пазар на ЕС, трябва да 
притежават и предоставят при проверка информация и 
документи, които доказват, че дървесината е добита в 
съответствие с приложимото законодателство на страната, 
в която е извършен добивът. Изисквания и препоръки за 
събиране на обща и специфична информация за вносните 
дървен материал и продукти са разисквани/посочени в 
раздел 5.1 по-горе.

В различните държави съществуват различни регулаторни 
режими и не всички изискват издаване на специфични 
документи. За да получат документи или друга 
информация, доказваща съответствие с приложимото 
законодателство в държавата на дърводобив, на първо 
място операторите трябва да познават законодателството 
на тази държава. За тази цел те могат да получат 
подкрепата на компетентните органи на държавите-
членки в сътрудничество с Европейската комисия.

Те могат да насочват операторите в съответствие с 
приложимото право във връзка с продукти, които не са 
включени в приложението към конкретно доброволно 
споразумение за партньорство*, ако е необходимо. 
Операторите могат да потърсят съдействие и от 
организации с експертни познания в сектора на горското 
стопанство в държавите, където е добит дървеният 
материал.

5.6 НАСОКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ 
ОПЕРАТОРИ, КОИТО ВНАСЯТ ДЪРВЕСИНА И ПРОДУКТИ ОТ ДЪРВЕСИНА, 
ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ РЕГЛАМЕНТА

*  ЕС е сключил редица споразумения за доброволно партньорство 
(Voluntary Partnership Agreement) с трети държави, в които се съдържат 
подробно описание на приложимото законодателство в тези държави. 
Повече информация е достъпна на http://ec.europa.eu/environment/
forests/fl egt.htm и http://www.eufl egt.efi .int/vpa-countries.
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5.6.2  МЕХАНИЗМИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
НЕЗНАЧИТЕЛЕН РИСК ПРИ ВНОС НА НЕЗАКОННА ДЪРВЕСИНА

5.6.2.1 Лицензи за законност по CITES и FLEGT
По смисъла на Регламента само лицензите по CITES 
(Конвенция за международната търговия със застрашени 
видове от дивата фауна и флора) или FLEGT (Регламент 
за прилагане на законодателството в областта на горите, 
управлението и търговията) могат да се смятат за 
доказателство, че дървеният материал или изделията от 
дървесина са добити законно. С други думи, ако внесените 
продукти от дървесина имат лицензите за CITES или FLEGT, 
операторът може да не прилага системата си за надлежна 
проверка на законния произход на дървесината. Лицензите 
по FLEGT се контролират от митническите служби на 
съответната държава от ЕС. При наличие на лиценз по 
CITES е необходимо да се прецени дали той е надежден 
(информация може да се потърси директно от компетентните 
органи в страната, в която е издаден лицензът (https://cites.
org/eng/cms/index.php/component/cp). 

5.6.2.2 Системи за сертификация на управлението на гори и 
веригата на контрол (COC)
Приема се, че доставките на дървен материал и изделия от 
дървесина, сертифицирани по някоя от системите за горска 
сертификация, намаляват риска от внос на незаконно 
добита дървесина във веригата на доставки.

Член 4 от Регламент 607/2012 гласи, че: „При процедурите 
за оценка и намаляване на риска могат да се вземат предвид 

Изисквания и примери за документацията по CITES
са представени в Регламент (ЕК) 865/2006. 
Актуална информация за страните-партньори, с които 
са подписани споразумения по FLEGT или такива, 
които са в процес на ратификация, както и за процеса 
на изпълнението им, може да се получи от интернет 
страниците http://ec.europa.eu/environment/forests/
fl egt.htm и http://www.eufl egt.efi .int.

Важно!  
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ДОСТАВКИТЕ НА 
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ 

И ИЗДЕЛИЯ ОТ 
ДЪРВЕСИНА, 

СЕРТИФИЦИРАНИ 
ПО НЯКОЯ ОТ 
СИСТЕМИТЕ 
ЗА ГОРСКА 

СЕРТИФИКАЦИЯ, 
НАМАЛЯВАТ 

РИСКА ОТ ВНОС НА 
НЕЗАКОННО ДОБИТА 

ДЪРВЕСИНА ВЪВ 
ВЕРИГАТА НА 
ДОСТАВКИ.

системи за сертифициране или други верифицирани системи 
на трети лица... когато отговарят на следните критерии“:

а)   предвиждат публично достъпна система от изисквания, 
включваща като минимум всички съответни изисквания, 
съдържащи се в приложимото законодателство, и я 
предоставят за използване от трети страни; 

б)   в тях се определя, че трета страна извършва подходящи 
проверки, включително посещения на място, на редовни 
интервали, но най-малко веднъж на 12 месеца, за да 
провери спазването на приложимото законодателство; 

в)   включват проверени от трета страна способи за 
проследяване на дървения материал, добит в 
съответствие с приложимото законодателство, и изделия 
от такъв дървен материал на всеки етап от веригата 
на доставки, преди съответният дървен материал или 
изделията от него да бъдат пуснати на пазара; 

г)   включват удостоверени от трета страна проверки, за да 
се гарантира, че във веригата на доставки не може да 
попадне дървен материал или изделия от дървесина с 
неизвестен произход, или дървен материал, или изделия 
от дървен материал, които не са добити в съответствие с 
приложимото законодателство.

Съществуват редица системи за горска сертификация, 
по-известните от които са:

Forest Stewardship Council (FSC®) (www. ic.fsc.org)
Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation (PEFCTM) 
(www.pefc.org)
Canadian Standards Association (CSA) (www.csagroup.org)
UK Woodland Assurance Standard (UKWAS) (www.ukwas.org.uk)
Indonesian Ecolabelling Institute (www.lei.or.id)
Malaysian Timber Certifi cation Council (MTCS) 
(www.mtcc.com.my)
Sustainable Forestry Initiative (SFI) (www.sfi program.org).

Наличието на сертификация не отменя задълженията 
на операторите да извършват оценка на риска. 

Важно!  



28  |  

Отговорност на оператора е да установи дали съответната 
система за горска сертификация отговаря на критериите от 
член 4 от Регламент 607/2012. Не може да има гаранции, 
че някоя от системите за горска сертификация изключва 
напълно незаконно добитата дървесина от веригата на 
доставки, но разработените стандарти и системи за проверка 
допринасят за значителното намаляване на риска от 
незаконната сеч. В случая незначителен риск не означава 
нулев риск и е разумно да се проучи как работят съответните 
схеми за горска сертификация и ако е необходимо, да 
се проведат допълнителни проверки в съответствие с 
разработената система за надлежна проверка.

5.6.2.3 Системи за проверка на законността на дървесината
За да се установи дали дървеният материал и изделията от 
дървесина са добити и търгувани в рамките на действащите 
закони, са разработени и функционират две системи за 
доброволна проверка на законността на дървесината: 

Когато за дървен материал или изделия от дървесина 
е декларирано, че са от сертифициран източник, 
трябва да се провери документацията на доставчика, 
за да се потвърди, че изискванията на веригата на 
контрол (COC) са изпълнени. Например за продукти, 
сертифицирани по FSC и PEFC, проверките трябва да 
включват като минимум:

•    Дали доставчикът притежава валиден сертификат по 
съответната схема. По номера на сертификата може 
да се провери неговата достоверност и валидност на 
интернет страниците на FSC (www. info.fsc.org) или 
PEFC (www.pefc.org/fi nd-certifi ed/certifi ed-certifi cates).

•    Дали доставените продукти са включени в обхвата на 
сертификата на доставчика.

•    Дали номерът на сертификата на доставчика и 
категорията на материала (напр. FSC 100% или 
Х% PEFC certifi ed) са включени във фактурите и 
транспортните документи за доставката.

Важно!  

FSC 
НАСЪРЧАВА 
УСТОЙЧИВОТО 
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ГОРИТЕ.
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1) проверка на законния произход и 2) проверка за 
съответствието със законодателството.

Информация и сравнения по отношение на основните 
критерии за законност на няколко от най-широко 
разпространените системи са представени подробно 
в изданието на PROFOREST „An Overview of Legality 
Verifi cation Systems“.

За доставчиците със сертификати за законен произход, 
операторът трябва да извърши допълнителни проверки 
на съответствието със законодателството, свързано 
с управлението на горите, околната среда, труда и 
благосъстоянието, безопасността на труда, търговия и 
износа.

И отново отговорност на оператора е да установи дали 
съответната система за проверка, отговаря на критериите, 
посочени в член 4 от Регламент 607/2012.

5.6.3  ОЦЕНКА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА, 
СВЪРЗАН С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ 
ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, КОИТО НЕ СА СЕРТИФИЦИРАНИ

За вносен дървен материал и изделия от дървесина, 
които нямат лицензи по CITES или FLEGT, или не 
са сертифицирани по някоя от схемите за горска 
сертификация или системите за проверка на законността 
на дървесината, които отговарят на критериите в член 4 от 
Регламент 607/2012, се налага да се приложи пълна оценка 
на риска.

За такива случаи в диаграмата на фиг. 1 е представена 
примерна система от въпроси, които съответстват на 
критериите в член 6, параграф 1 (б) от Регламента и ще 
помогнат на операторите да направят оценка на риска 
(вж. и раздел 5.2 по-горе). Въпросите са подредени така, 
че при отрицателен отговор (липса на обстоятелства) се 
продължава със следващия въпрос, а при положителен 
отговор (наличие на обстоятелства) се определя степента на 
риск.
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Фиг.1. Примерна оценка на риска съгласно критериите в член 6, параграф 1 (б) 
от Регламента (подходяща за вносители на изделия от обхвата на Регламента)

СЛОЖНА И ДЪЛГА ЛИ Е ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА?

ДОСТАВЧИКЪТ ПРЕДОСТАВИЛ ЛИ ВИ Е ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
ЗА ЗАКОННОСТ НА ПРОДУКТА?

КОРУПЦИОННИЯТ ИНДЕКС НА СТРАНАТА (CPI) НАД 5 ЛИ Е?

НЕЗНАЧИТЕЛЕН РИСК

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

ДА

ДАЛИ СТРАНАТА НА ПРОИЗХОД Е ПОД САНКЦИИТЕ ОТ ООН ИЛИ ЕС?

ИМА ЛИ ВОЕНЕН КОНФЛИКТ В ДЪРЖАВАТА НА ДЪРВОДОБИВ?

ИМА ЛИ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА КОМПАНИЯ, КОЯТО Е СВЪРЗАНА 
С НЕЗАКОННИ ПРАКТИКИ?

МЯСТОТО НА ДОБИВ И ДОБИТИТЕ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ СВЪРЗАНИ ЛИ 
СА С НЕЗАКОННА ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕСИНА?

НЕ
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Дори на всички въпроси в диаграмата на фиг. 1 да се отговори с „да“, и оценката 
да показва незначителен риск, трябва да се има предвид, че ако операторът 
не може да предостави писмени доказателства в подкрепа на оценката, са 
необходими допълнителни действия за намаляване на риска.

ДА

МЯСТОТО НА ДОБИВ И ДОБИТИТЕ 
ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ СВЪРЗАНИ ЛИ СА 
С НЕЗАКОННА ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕСИНА?

КОРУПЦИОННИЯТ ИНДЕКС НА СТРАНАТА 
(CPI) НАД 3,5 ЛИ Е?

НЕ НЕ

НЕ НЕ
НЕ

ДА ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

СРЕДЕН РИСК ВИСОК РИСК

ДОСТАВЧИКЪТ ПРЕДОСТАВИЛ ЛИ ВИ Е 
ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ?
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Ако при оценката на риска се установи, че съществува средно 
или високо ниво на риск, е необходимо да се приложат мерки 
за намаляване на риска.

      Препоръчителни мерки при оценка „Среден риск“:

•    Изискване на допълнителни документи, особено ако има 
липсващи.

•    Съставяне на план за действие, с който да се подобри 
веригата за доставки.

•    Изискване към доставчика за повишаване нивото на 
сигурност (например чрез сертификация на продуктите или 
участие в други системи за верификация и др.).

•    Прилагане и на по-строги мерки, характерни за категорията 
„висок риск“.

     Препоръчителни мерки при оценка „Висок риск“:

•    Извършване на оценка (собствена оценка или одит от трета 
страна) на цялата верига на доставки.

•    Промяна на елементи от системата на доставки, които 
потенциално водят до висок риск, например страната на 
произход, доставчика, дървесния вид или продукта. 

•    Изискване към доставчика да премине към по-надеждни 
методи за гарантиране на законния произход (например 
чрез сертификация на продуктите или участие в други 
системи за верификация и др.).

5.7 МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

ПРИМЕР:   Ако оператор Y при използване на схeмата за определяне на риска го 
определи като висок, е необходимо незабавно да преразгледа всички издадени 
от него във връзка с Регламента писмени документи – процедури, за да определи 
слабите страни в документацията, като например събиране на достатъчно надеждна 
информация за своите контрагенти, откъде добиват, има ли срещу тях доказателства, 
които ги свързват с незаконен добив, определени ли са етапите на препродаване 
на дървесината и всички етапи ли се изпълняват със законни практики, има ли 
достатъчно документи – разрешителни за добив, транспортни документи, договори, 
митнически документи, на базата на които може да се вземе решение за законноста на 
дървесината или продукта от нея; ако няма, как могат да се набавят. Ако Операторът 
не може да се справи с всички тези условия, е необходимо да смени източника си на 
дървесина или продукти от дървесина.
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РАЗДЕЛ VI
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МОНИТОРИНГ
(СЪГЛАСНО ЧЛ. 8 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 995/2010)

Регламентът предоставя възможност и механизъм за 
организации, които са разработили съвместими системи 
за надлежна проверка, да предоставят услугите си на 
други физически и юридически лица. Тези организации се 
наричат организации за мониторинг.

Съгласно член 8 (1) от Регламента акредитираните 
организации за мониторинг са задължени да:

•    поддържат и извършват редовна оценка на системата 
за надлежна проверка, предвидена в член 6, и да 
предоставят на операторите правото да я използват;

•    проверяват правилното използване от страна на тези 
оператори на тяхната система за надлежна проверка;

•    предприемат необходимите действия, в случай че 
даден оператор не използва правилно тяхната система 
за надлежна проверка, включително да уведомяват 
компетентните органи в случай на съществено или 
системно неизпълнение от страна на оператора.

Трябва да се има предвид, че използването на услугите 
на организация за мониторинг не е безвъзмездно и че 
отговорността да осигури съответствие с разпоредбите на 
Регламента е на оператора.

Пълен списък на одобрените организации за мониторинг 
е достъпен на страницата на Европейската комисия: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/mos.htm.

ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
ЗА МОНИТОРИНГ 
СЕ АКРЕДИТИРАТ 

СПОРЕД РЕГЛАМЕНТА 
И ИМЕНАТА ИМ 

СА ДОСТЪПНИ НА 
СТРАНИЦАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОМИСИЯ.
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Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на 
задълженията на операторите, които пускат на пазара 
дървен материал и изделия от дървен материал.

Указания на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) 
от 2013 г. (писма № 23056/12.06.2013 г. и № 28555/
25.07.2013 г.) относно прилагане на Регламент (ЕС) 
№ 995/2010.

Указателен документ относно регламента на ЕС за 
дървесината от 12.2.2016 г., Брюксел, C (2016) 755.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 607/2012 на Комисията 
от 6 юли 2012 г. за подробните правила относно системата 
за надлежна проверка, както и честотата и характера на 
проверките на организациите за мониторинг съгласно 
Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и 
на Съвета за определяне на задълженията на операторите, 
които пускат на пазара дървен материал и изделия от 
дървен материал.

PAS 2021:2012: Exercising due diligence in establishing the 
legal origin of timber and timber products – Guide to Regulation 
(EU) No 995/2010, WWF Global Forest & Trade Network

Best Practice Guide for the national operators for the 
appropriate implementation of the Regulation (EU) 995/2010, 
Department of Waters, Forests and Fisheries and WWF Danube 
Carpathian Programme Romania.

John Hontelez 2014, EU Timber Regulation Implementation 
Guide for Companies Trading FSC-Certifi ed Materials in the 
European Union, Revised Version. 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, 
ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 995/2010
Код по 
Комбинираната 
номенклатура

Описание на продукта

4401 Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, 
клони, снопчета или подобни форми; дървен материал 
на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и 
остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, 
брикети, топчета или в подобни форми

4403 Необработен дървен материал, дори обелен, със или без 
беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с 
приблизителна форма на квадрат или правоъгълник

4406 Дървени траверси за железопътни или подобни линии

4407 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен 
или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или 
клинозъбно съединен, с дебелина над 6 мм

4408 Фурнирни листове (включително тези, получени чрез 
нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир 
за шперплат или листове за подобен слоест дървен 
материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, 
нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, 
шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, 
непревишаваща 6 мм

4409 Дървен материал (включително паркетни дъски и 
фризове, несглобени), профилиран (нутван, федерован, 
жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата 
на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или 
обработен по подобен начин) по дължината на един или 
на няколко ръба или страни, дори рендосан, шлифован 
или клинозъбно съединен

*   Приложението е изготвено съгласно приложението към Регламента и е актуално към април 2016 г. 
Приложението към Регламента предстои да се актуализира.
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4410 Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented 
strand board“ (OSB), и подобни плочи от дървен материал 
или от други дървесинни материали, дори агломерирани 
със смоли или с други органични свързващи вещества

4411 Плочи от дървесни влакна или от влакна от други 
дървесинни материали, дори агломерирани със смоли 
или други органични свързващи вещества

4412 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест 
дървен материал

4413 00 00 „Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски 
или профили

4414 00 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или 
други подобни

4415 Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи 
от дървен материал; дървени барабани за кабели; 
обикновени палети, бокс палети и други товароносители, 
от дърво; дървени подпори за палети; ковчези 

(Материали, които не са предназначени за опаковане, 
които се използват изключително като материали за 
опаковане, за подпора или с цел защита или пренос на 
друго изделие, пуснато на пазара.)

4416 00 00 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните 
части, от дървен материал, включително заготовките за 
дъги

4418 Дърводелски изделия и части за строителни скели, 
включително порестите дървесни плочи, съединени 
плочи за подови настилки и покривните шиндри 
(„shingles“ и „shakes“)

Дървесна маса и хартия от глави 47 и 48 от 
Комбинираната номенклатура, с изключение на продукти 
на основата на бамбук и продукти за рециклиране 
(отпадъци и остатъци)

9403 30; 9403 40; 
9403 50 00; 9403 
60 и 9403 90 30

Мебели от дърво

9406 00 20 Сглобяеми конструкции BG L 295/34 Официален вестник 
на Европейския съюз 12.11.2010 г



С по-малко от 1 лев на ден 
всеки може да подпомага опазването на горите 

и техните обитатели в България.

Станете дарител на WWF на 
www.SpaseteDivataPriroda.bg

© Георги Хрушчев
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WWW.WWF.BG

Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

www.wwf.bg

1961

100 страни

5 милиона 6000 служители

WWF е основана 
през 1961

WWF работи в 
над 100 страни, 
на 5 континента

WWF има над 
5 милиона 
поддръжници

WWF има над 6000 
служители по целия 
свят

WWF в цифри


