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Резюме на законния дървен материал в България
Съгласно Годишния доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2015 г. общата горска площ в
България към 31 декември 2015 е била 4,222,874 хектара. От тях, 73.23% е била държавна, 11.41% общинска, 9.89% - частна, а 6.06% - друга.
Държавните гори са били с площ от 3,092,386 ха (73.23% от общата горска площ):
- 2,906,508 ха (68.83%) – горски територии под управлението на държавни предприятия по
силата на Чл. 163 от Закона за горите;
- 174,463 ха (4.13%) – горски територии под управлението на Министерството на околната среда
и водите (включително Национален парк „Рила“, Национален парк „Пирин“, Национален парк
„Централен Балкан“, и всички резервати);
- 431 ха – горски територии по протежението на река Марица под управлението на държавното
предприятие Напоителни системи ЕАД (съгласно картата на възстановената собственост в
Пазарджик); и
- 11,415 ха (0.27%) – горски територии под управлението на образователните и
експерименталните горски части към Лесотехническия университет - София.
Недържавната гора е покривала площ от 1,042,101 ха (24.68% от общата горска площ):
- 551,334 ха (13.06%) – общински;
- 427,573 ха (10.13%) – частна собственост;
- 42,849 ха (1.01%) – притежавани от юридически лица; и
- 20,345 ха (0.48%) – притежавани от религиозни общности.
Селскостопанските територии, които през последните десетилетия са придобили характеристиките на
гора в рамките на значението на Чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, са били с площ от 88,387 ха (2.09%).
Всички гори извън природните резервати и националните паркове са предмет на лесовъдски дейности
по силата на Закона за горите (2011). Лесовъдството в националните паркове е ограничено и е
регулирано от Закона за защитените територии. Съгласно Член 5 от Закона за горите горските
територии са разделени на три функционални категории:
1. Защитени горски територии – гора, която трябва да бъде управлявана по такъв начин, че да
защитава почвата, водата и инфраструктурата, и да предотвратява ерозията и т.н.;
2. Горски територии с особен режим на ползване – защитени територии и обектите от Натура
2000, управлявани по такъв начин, че да защитават биологичното разнообразие; и
3. Горски територии за добиване на дървесина – интензивно управлявани гори за производство
на дървесина.
Близо 68% от българските горски територии имат защита и/или специални функции. Най-големият дял
(>50%) принадлежи на гори със специални функции, главно в резултат от създаването на мрежата
Натура 2000.
Гори с водоохранителни функции в България заемат площ от 248,943 ха, което е 6.1% от общата горска
площ. Те събират 1-1.5 милиарда м3 вода годишно. Тези гори служат като уравнител, предоставящ
установен поток от чиста вода до крайните потребители посредством водоснабдителна
инфраструктура.
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По силата на Закона за горите (2011) се разработва политика за горите в България, която се изпълнява
от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) с подкрепата на Изпълнителната агенция по
горите (ИАГ). ИАГ е отговорна за държавния контрол на национално ниво на горски територии извън
резервати и национални паркове. На регионално ниво ИАГ е представена от 16 Регионални дирекции
по горите (РДГ). РДГ-тата разполагат с права да упражняват контрол върху дейностите в горските
територии в рамките на техния териториален обхват, да налагат санкции и да предоставят
методологично напътствие на собствениците на гори.
Българските гори се управляват в съответствие с изискванията на Закона за горите (2011), Наредбата за
сечите в горите (2011) и административни актове (заповеди, инструкции и др.), издадени от
Изпълнителния Директор на ИАГ и Министъра на земеделието и храните. Дърводобивът може да
стартира единствено, ако е включен в план за управление, ако дърветата, предмет на сеч, са били
маркирани в полето, и ако има издаден лиценз за дърводобив. Планирането на управлението на
горите и избора на дървета за сеч се извършва от собственика на гората под стриктния контрол на
държавните власти (ИАГ и нейните РДГ-та), докато разрешителни за дърводобив се издават под
надзора на ИАГ и РДГ от лица с лесовъдско образование, които са сертифицирани от ИАГ да извършват
лесовъдски дейности. Всички разрешителни за дърводобив се издават посредством уеб-базирана
система на ИАГ (http://system.iag.bg), където може да бъде намерен целия набор от документи,
придружаващи лиценза. След завършване на дърводобива обектът се инспектира и наблюденията се
записват в заключителен документ, озаглавен „Протокол за сертификация на обект за дърводобив".
В Раздел III „Горска сертификация" и последващите Членове 14, 20, 21, и Член 115 от Закона за горите
се прави специална препратка към дружества с деклариран ангажимент за сертификация на техните
горски и лесовъдски дейности. По същество, единствено на сертифицирани дружества е позволено да
разработват Планове за управление на горите (Чл. 14) и да получават правото да секат по-големи
обеми дървен материал (Чл. 115).
По принцип, националното законодателство на България за управлението и защитата на горите е доста
модерно и стриктно. Въпреки това, високите нива на корупция в страната и политическата намеса в
горския сектор предполагат висока риск от законови нарушения на националното ниво. Взет е под
внимание фактът, че нивото на корупция в горския сектор е сходно до средното национално ниво на
корупцията, което според оценката по Индекса за възприятие на корупцията (CPI) за България е било
41 точки през 2015 г. В допълнение към това, съгласно Качествените индикатори на държавното
управление (WGI) на Световната банка по скáлата на управление от -2.5 до +2.5 България постига
изчислен резултат от 0.09 що се отнася до ефективността на правителството, -0.08 що се отнася до
върховенството на закона и -0.28 що се отнася до контрола на корупцията. Това поставя българското
управление и ниския среден пояс на резултатите.
Във връзка с горепосоченото, тaзи оценка на риска беше извършена на базата, както на
правителствени, така и на неправителствени източници, а също така и на базата на личен практически
опит и интервюта с анонимни горски експерти и акционери.
Списъкът на източниците, предоставени в Съвета по стопанисване на горите (FSC)-PRO-60-002а, Раздел
3.3.3 е прегледан за уместност по отношение на националната оценка на риска за България.
Използвани са следните източници:
a) Чатъм Хаус (Кралски институт за международни отношения): http://www. illegal-logging.info/;
b) Агенция за екологични разследвания: http://www.eia-international.org;
c) Процес на Комитета на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите,
управлението и търговията с изделия от дървен материал (FLEGT):
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d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

http://ec.europa.eu/comm/development/body/theme/forest/initiative/index_en.htm;
Съюз за легалност в горския сектор: http://www.forestlegality.org/;
Правителствени доклади и оценки на съответствието с приложими закони и норми;
Независими доклади и оценки на съответствието със свързани закони и норми, напр. анализ на
незаконния дърводобив, направен от WWF България (http://www.wwf.bg/?229532/Illegallogging-report);
Публични резюмета на сертификационните доклади за управлението на горите на Съвета по
стопанисване на горите (FSC), публикувани на info.fsc.org (информация за законни площи,
където по време на процеса по сертификация са били идентифицирани несъответствия, за
които е вероятно да бъдат общоразпространени по отношение на несертифицираните
операции);
Корупционният индекс (Corruption Perceptions Index) на Transparency International:
http:// www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi;
В случаи, при които други източници на информация не са били налични, са били проведени
консултации с експерти по съответния предмет;
a. Когато това е приложимо, те са били конкретно реферирани като „източници на
информация” за всяка една приложима подкатегория;
Качествените индикатори на държавното управление (WGI) на Световната банка:
hhttp://data.worldbank.org/datacatalog/worldwide-управление-indicators.

Останалите източници бяха установени като несвързани с оценката на риска за България.
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Типове източници на дървен материал в България
Тип гора

Регион/Площ

(тип гора, открита в
страната. Напр.
природна гора, полуприродна гора,
насаждения и др.)

(потенциално географско
на земята
подразделяне, където са
(класификацията на земята, като
приложими големи разлики) например постоянен горски
резерват, обработваема земя,
класове защитена площ и др.)

Законова класификация Собственост
(законна
собственост на
земята)

Защитени площи от кат.
I-II според
Международния съюз за
Държавна
защита на природата
(IUCN) (резервати и
национални паркове)

Национално
Природна и полуприродна гора

Гористи земи със
защитни и/или
специални (защитени
площи кат. III-VI според
Публична
Международния съюз за
защита на природата
(IUCN), Натура 2000)
функции
Гористи земи със
защитни и/или
специални (защитени
площи кат. III-VI според
Частна
Международния съюз за
защита на природата
(IUCN), Натура 2000)

Тип лиценз /
разрешително
(Тип разрешително
(посочване на права за
управление на различните напр. лиценз за
типове гора или дървета,
концесия,
като например частни,
разрешително за
комунални, държавни,
дърводобив,
провинциални,
правителствени и др.)
занаятчийско
разрешително и
др....).

Режим на
управление

Държавно
управление от
страна на
Министерството на Разрешително за
околната среда и
дърводобив
водите (Закон за
защитените площи,
1998 г.)

Описание на типа източник
(на базата на оценка на различните
оценени трибути определете
подходящо име за различните типове
източници на дървен материал със
сходни рискове)

Стриктно защитени гори
(Дървен
материал/Ограничен
сорсинг на недървесни
горски продукти (NTFP) –
забранен индустриален
дърводобив)

Държавен или
общински
Разрешително за Защитна гора/Гора с особен
дърводобив
режим на ползване

Частен или
кооперативен
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функции
Производствени гористи
земи
Производствени гористи
земи

Гора за
насаждение

Държавен или
общински
Частен или
Частна
кооперативен
Държавен,
Повторно залесени
Публична или
общински или
земеделските земи
частна
частен
Държавно
Защитени площи кат. I-II
управление от
(резервати и национални
страна на
паркове)според
Министерството на Разрешително за
Държавна
Международния съюз за
околната среда и
дърводобив
На по-ниски
защита на природата
водите (Закон за
надморски височини
(IUCN)
защитените площи,
– насаждения на
1998 г.)
бор в
Производствени гористи
Държавен или
Публична
нископланински
земи
общински
райони и
Производствени гористи
Частен или
насаждения на
Частна
земи
кооперативен
топола/акация по
Гористи земи със
поречието на
защитни и/или
вътрешни реки и
специални (защитени
река Дунав
площи кат. III-VI според
Държавен или
Публична
Международния съюз за
общински
защита на природата
Разрешително за
(IUCN), Натура 2000)
дърводобив
функции
Гористи земи със
защитни и/или
специални (защитени
Частен или
площи кат. III-VI според
Частна
кооперативен
Международния съюз за
защита на природата
(IUCN), Натура 2000)
Публична

Производствена гора

Гора на обработваема земя
Строго защитени гори
(Дървен
материал/Ограничен
сорсинг на недървесни
горски продукти (NTFP) –
забранен индустриален
дърводобив)

Производствена гора

Защитна гора/Гора с особен
режим на ползване
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функции
Държавен,
Публична или
общински или
частна
частен
Изискванията за дърводобив не са приложими за земеделските земи.
Залесени земеделски
земи

Гора на обработваема земя
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Източници на законен дървен материал в България
Тип
класификация
на горите

Тип
разрешително/лиценз

Производствени Разрешително за
1 гори
дърводобив

2 Защитни гори

Разрешително за
дърводобив

Основни изисквания за лиценз
Изясняване
(План за управление на горите, План
за дърводобив или сходни?)

Разрешителните за дърводобив
могат да бъдат издавани единствено,
ако дейностите в горските територии
са включени в План за управление на
горите за 10-годишен период или в
извлечение от план, приет по силата
на Закона за горите.
Разрешителните за дърводобив
могат да бъдат издавани единствено,
ако дейностите в горските територии
са включени в План за управление на
горите за 10-годишен период или в

Разрешителните за дърводобив се издават по силата на
Закона за горите въз основа на постановленията на План
за управление на горите или извлечение от план.
Плановете за управление/извлеченията от план са
разработени от сертифицирани лесовъди и одобрен от
Изпълнителната агенция по горите (също така изисква
съгласието на Министерството на околната среда и
водите). Избор и маркиране на дървета, предмет на сеч
във всяко едно конкретно лесонасаждение, където е
планиран дърводобивът, се извършва въз основа на
плана. Избраните дървета са описани в разрешителните
за дърводобив с оглед на техния обеми и видове.
Разрешителните за дърводобив се издават от
сертифицирани горски експерти. Дърводобивът може да
стартира не по-рано от 3 дни след издаването на лиценза
за дърводобив; това позволява контрол от страна на
Регионалните дирекции по горите. Дърводобивът се
извършва съгласно методи и с технологии, одобрени в
Технологичен план за всяко едно лесонасаждение.
Транспортните документи за дървения материал се
издават от сертифицирани горски експерти, наети от
собственика на гората.
Разрешителните за дърводобив се издават по силата на
Закона за горите въз основа на постановленията на План
за управление на горите или извлечение от план.
Плановете за управление/извлеченията от план са
разработени от сертифицирани лесовъди и одобрен от
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извлечение от план, приет по силата
на Закона за горите – изисква се
съгласието на специализираните
власти за защита (напр. МОСВ и т.н.).

Гори с особен
режим на
3 ползване

Разрешително за
дърводобив

Разрешителните за дърводобив
могат да бъдат издавани единствено,
ако дейностите в горските територии
са включени в План за управление на
горите за 10-годишен период или в
извлечение от план, приет по силата
на Закона за горите – изисква се
съгласието на специализираните
власти за защита (напр. МОСВ и т.н.).

Изпълнителната агенция по горите (съгласието на
Министерството на околната среда и водите и други
специализирани институции is също така изискуеми).
Планирани дейности в защита гори трябва да бъде в
съответствие с всякакви ограничения prescribed в други
закони, планове или административни актове относно
защитата функции на всяко едно конкретно
лесонасаждение. Избор и маркиране на дървета, предмет
на сеч във всяко едно конкретно лесонасаждение, където
е планиран дърводобивът, се извършва въз основа на
плана. Избраните дървета с оглед на обеми и дървесни
видове са описани в лиценза за дърводобив. Лицензът се
издава от сертифицирани горски експерти. Дърводобивът
може да стартира не по-рано от 3 дни след издаването на
лиценза за дърводобив; това позволява контрол от
Регионалните дирекции по горите (РДГ-та). Дърводобивът
се извършва съгласно методи и с технология, одобрена в
Технологичен план за всяко едно лесонасаждение и в
съответствие със защитата функции на лесонасаждението.
Транспортните документи за дървения материал се
издават от сертифицирани експерти, наети от собственика
на гората.
Разрешителните за дърводобив се издават по силата на
Закона за горите въз основа на постановленията на План
за управление на горите или извлечение от план.
Плановете за управление/извлеченията от план са
разработени от сертифицирани лесовъди и одобрен от
Изпълнителната агенция по горите (споразумението на
Министерството на околната среда и водите и други
специализирана институции is също така изискуеми).
Планираните дейности в специални гори трябва да бъде в
съответствие с всякакви ограничения, предписани в други
закони, планове или административни актове относно
специалните функции на гората. Изборът и маркирането
на дърветата, предмет на сеч, във всяко едно конкретно
10

I-II кат. според
Международния
съюз за защита
на природата
(IUCN)
(резервати и
национални
Разрешително за
4 паркове)
дърводобив

5

Залесени
земеделски
земи

Разрешително за
дърводобив

Разрешителните за дърводобив
могат да бъдат издавани единствено,
ако дейностите в горските територии
са включени в План за управление на
горите за 10-годишен период или в
извлечение от план, приет по силата
на Закона за защитените територии.
Планът трябва да бъде в
съответствие с постановленията и
ограничения на Плана за управление
на защитените територии.
Разрешителни за дърводобив могат
да бъдат издавани единствено, ако
дейностите в горските територии са
включени в План за управление на
горите или извлечение от план
(„извлечения от план"), прието по
силата на Закона за горите.

лесонасаждение, където е планиран дърводобивът, се
извършват въз основа на плана. Избраните дървета са
описани в лиценза за дърводобив с оглед на техните
обеми и видове. Лицензите се издават от сертифицирани
горски експерти. Дърводобивът може да стартира не порано от 3 дни след издаването на лиценза за дърводобив;
това позволява контрол от страна на Регионалната
дирекция по горите (РДГ). Дърводобивът се извършва
съгласно методи и с технология, одобрена в Технологичен
план за всяко едно лесонасаждение и в съответствие със
специалните функции на лесонасаждението.
Транспортните документи за дървения материал се
издават от сертифицирани горски експерти, наети от
собственика на гората.
Разрешителните за дърводобив се издават по силата на
Закона за защитените територии въз основа на
постановленията на специални план за дърводобив или
извлечение от план. Специални план за дърводобивове
или извлеченията от план са разработени от експерти от
националните паркове или от Министерството на
околната среда и водите и са одобрени от
Министерството. Дърводобивът от този вид има за цел
единствено да поддържа защитените гори. Изборът и
маркирането на дърветата, предмет на сеч, се извършва
при подготовката на плана. Избраните дървета се описват
в разрешителното за дърводобив с оглед на техните
обеми и видове. Разрешителните се издават от Директора
на НП или от Министерството на околната среда и водите.
Разрешителните за дърводобив се издават по силата на
Закона за горите въз основа на постановленията от
извлечение от план. Извлеченията от план са разработени
от сертифицирани лесовъди и одобрени от
Изпълнителната агенция по горите (също така се изисква
съгласието на Министерството на околната среда и
водите). Изборът и маркирането на дърветата, предмет
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6

Единични
дървета в
земеделските
земи

Разрешително за
дърводобив

Дърводобив на едно или повече
дървета на обработваема земя се
позволява от Общината по силата на
Закона за защита на
селскостопанската собственост
единствено, ако собственикът
покаже много сериозна причина за
това.

на сеч във всяко едно конкретно лесонасаждение, се
извършва на базата на извлечението от плана. Избраните
дървета са описани в разрешителното за дърводобив с
оглед на техните обеми и видове. Разрешителните се
издават от сертифицирани горски експерти.
Дърводобивът може да стартира не по-рано от 3 дни след
издаването на лиценза за дърводобив; това позволява
контрол от страна на РДГ. Дърводобивът се извършва
съгласно методи и с технология, одобрени в
Технологичен план за всяко едно лесонасаждение.
Транспортните документи за дървения материал се
издават от сертифицирани горски експерти, наети от
собственика на гората.
Дърводобивът върху обработваема земя е допустим по
силата на Закона за защита на селскостопанската
собственост. За дърводобива на отделни дървета (до 5) се
дават разрешителни от Кмета на Общината по искане на
поземления собственик, когато може да бъде посочена
сериозна причина за това. За дърводобив на повече от 5
дървета се дават разрешителни от Ръководителя на
Общинския Отдел „Земеделие“ по искане на поземления
собственик, когато може да бъде посочена много
сериозна причина за това. Транспортните документи за
дървения материал се издават от общински експерти в
съответствие с постановленията на Закона за горите.
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Категория контролирана дървесина 1 – Законност
Законни права за дърводобив
1.1. Поземлени права и права за управление
Законодателството, обхващащо правата на земевладение, включително обичайните права, както и правата за
управление, които включват ползването на законни методи за сдобиването с права на владение и права за управление.
Законодателството също така покрива регистрацията на законен бизнес и данъчната регистрация, включително
съответните законово изискуеми лицензи. Може да се попадне на риск там, където поземлените права не са били
издадени съгласно преобладаващите норми и където има замесена корупция в процеса по издаване на поземлени права
и права за управление. Целта на този индикатор е да гарантира, че всички поземлени права и права за управление са
били издадени в съответствие със законодателството.

1.1.1. Приложими закони и норми (Препратка към член, алинея или ниво на изискване, когато е
възможно)
Конституцията на Република България /1991/, Глава I, Чл. 17 – Право на поземлена собственост:
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?g=&n=4&p=0034&s=001
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от Горския фонд /1997/ – Чл. 2-6
(реституция):
http://lex.bg/laws/ldoc/2134171136
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /1991/ – Глава I, Чл. 3a; Глава II, Чл. 10
(реституция):
http://lex.bg/laws/ldoc/2132550145
Закон за горите /2011/, Глава III, Раздел 1 (Собственост на горски територии), Раздел 3 (Управление
на горски територии):
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Търговски закон /1991/ (Бизнес регистрация): http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-14917630
1.1.1. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерски съвет
Министерство на земеделието и храните
Министерство на правосъдието
Регионални съдилища
Върховна прокуратура
Министерство на вътрешните карти
Областен управител
Кмет
Общински съвет
Общински Отдел „Земеделие и гори“
1.1.2. Законово изискуеми документи или документация
Доказателства за собственост – Нотариален акт (акт), договор за продажба, съдебно решение, акт за
владение, решение на Общинския Отдел „Земеделие и гори“, Карта на възстановената
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собственост/кадастрална карта
Удостоверение за регистрация на дърводобивни предприятия – Чл. 230 от Закона за горите
Удостоверение за молба за частна лесовъдска практика – Чл. 235 и Чл. 241 от Закона за горите
Нотариално заверено Пълномощно или Договор за управление
1.1.3. Източници на информация
Правителствени източници
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
ИАГ (2013): Доклад на ИАГ по прилагането на Регламент (ЕО) № 995/2011. Изпълнителна агенция по
горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otchet-2013PRG.doc
Министерството на земеделието и храните (2016): Годишни доклади на Министерството на
земеделието и храните относно състоянието на земеделието и горите. Министерство на земеделието
и храните. София, 2016: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/AgrarenDoklad.aspx
Неправителствени източници
Ботевград (2013): Нова схема за измама в горите: http://botevgrad.com/news/52634/Nova-shema-zaizmama-v-gorite/
Информационен всекидневник „Вяра“ (2014): Майка и син блокираха скандална сеч в местността
Дебели рид в Самоковско: http://viaranews.com/2014/05/30/майка-и-син-блокираха-скандална-сеч-вм/
WWF (2016): разследване на нарушения на стандарт на Съвета по стопанисване на горите (FSC) в
Държавно ловно стопанство “Дикчан“ (лична комуникация)
1.1.4. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
През 1956 г. комунистическото правителство на България национализира всички частни и общински
гори и земи. След падането на съветската система през 1989 г. започна реституцията на
национализираните земи, което доведе до приемането през 1997 г. на Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от Горския фонд. Този закон предвиждаше и позволяваше
връщането на горите на техните собственици от 1956 г. Възстановителният процес беше завършен до
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2004 г. Чл. 18 от Закона инструктира държавните горски стопанства да водят Регистър на
собствениците на гори.
Валидният към момента Закон за горите беше приет на 08 март 2011 г. По силата на този закон
правата за управление на публични гори – държавни и общински – са предоставени на
Министерството на земеделието и храните и съответно на Общинските съвети.
Ефективното управление на държавните гори, което съставлява около 75% от всички гори, се
извършва от шест Държавни предприятия (Член 163 от Закона за горите). Тези Държавни
предприятия са регистрирани по силата на Търговския закон и са дружества, които управляват
държавните гори и плащат всички данъци и такси, определени от националното законодателство. Те
имат териториални подразделения, наречени Горски стопанства (Член 174 от Закона за горите),
които ръководят, управляват и охраняват държавните горски територии в рамките на тяхната
юрисдикция. Същите са относително автономни. Общинските гори са под управлението на общински
горски структури, както е посочено в Чл. 181 от Закона за горите. Законът за горите предоставя на
частните собственици на гори и юридически лица правото да управляват техните собствени гори.
Правата за управление на частни гори могат също така да бъдат предоставяни на трети страни, като
например дърводобивни дружества, посредством нотариално заверено Пълномощно или договор за
управление. В резултат от реституцията единична площ със залесена земя често е съпритежавана от
множество частни лица (наследниците на първоначалния собственик).
Възстановяването на горските земи включва следните стъпки:
(1) Решение на съда, възстановяващо правото на собственост на частна страна върху площ от
гориста земя;
(2) Решение на Общинския Отдел „Земеделие и гори“ за разпределянето на възстановените
гористи земи ; и
(3) Акт за владение, издаден от съда.
Контролът върху собствеността и промяната на собствеността върху гористи земи се възлага на
общинските Отдели „Земеделие и гори“, Агенцията по кадастър, и Изпълнителната агенция по
горите.
С оглед предотвратяването на незаконни практики в горите, управлението на горските дейности в
горските територии ще бъде организирано и/или изпълнено от лица и търговски дружества, които са
регистрирани в публичната документация към Изпълнителната агенция по горите и които притежават
Удостоверение за регистрация (Чл. 230, 235 и 241 от Закона за горите).
Описание на риска
Имало е случаи ба нарушения на правата на собственост, включително дърводобив или горско пътно
строителство, от страна на бившия собственик (напр. в гори, които са били предмет на реституция)
без съгласието на новия собственик (WWF, 2016), както и дърводобив от гора от един от
съсобствениците без съгласието на останалите съсобственици (Ботевград, 2013; Информационен
всекидневник „Вяра“, 2014).
Процедурите по възстановяване на гористи земи и задълженията на държавните и на надзорните
органи са ясно определени. Все пак, основните контролни органи на регионално ниво - Регионалните
Дирекции по горите /РДГ/, нямат ниакво законово задължение да поддържат Регистър на
собствениците на гори. Това задължение е единствено на Общинските Отдели „Земеделие и гори“ и
на Агенцията по кадастър. Освен това, няма никакво задължение по силата на Закона за горите за
държавните горски стопанства да поддържат Регистър на всички други собственици на гори, както е
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посочено в Член 18 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от Горския
фонд. Липсата на Регистър на всички собственици на гори води до липса на информация относно
контролните органи що се отнася до собствеността на частни гори. Това често води до условия за
ползване на владение и права за управление, които са неясни, и до риск от нарушаването на тези
права.
Не бяха установени никакви случаи на управление на горите от лица или дърводобивни дружества
без валидни Удостоверения за регистрация.
Заключение относно риска
Идентифицираните закони не са поддържани последователно от всички юридически лица и/или са
често игнорирани, и/или не са приложени в сила от съответните власти.
1.1.5. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.1.6. Контролни мерки и контролери
Общи
 Поземленият регистър ще потвърди собствеността и валидността на акта за собственост.
 Данъчните власти ще потвърдят валидната данъчна регистрация.
 Бизнес регистърът ще потвърди валидните бизнес лицензи за работа в рамките на юрисдикцията.
 В площи с конфликти, свързани с поземлената собственост, консултацията със съседи, местните
общности и други ще потвърдят яснотата на правата на земевладение.
 Договорът за управление или други споразумения със собственика ясно ще посочат правата за
управление.
 Ще съществуват валидни документи за бизнес регистрация.
 Издаването на законни права и регистрации ще бъде предмет на публично разкриване преди
началото на всякакви дейности в рамките на горските стопанства.
 Инспекциите на обектите за дърводобив ще потвърдят, че дърводобивът се случва в рамките на
границите на собствеността (включително сеч, транспорт и временни складове).
Конкретно за страната
 Консултация с притежателя на акциите и документна проверка ще потвърдят, че регистрацията
на FMEs е предоставена при спазване на законово предписаните процеси.
 Консултация с притежателя и документна проверка ще потвърдят, че законният статус на
операциите или правата за извършване на установените дейности не са предмет на съдебна
заповеди или други законово установени решения за преустановяване на операции.
 По отношение на недържавните гори, е необходимо заверяването от нотариус на договорите за
използване на дървесина (вкл. дърводобив).
1.2. Лицензи за концесия
Законодателството, регулиращо процедурите за издаването на горски лицензи за концесия, включително ползване на
законни методи за сдобиване с лиценз за концесия. Особено подкупването, корупцията и непотизмът са добре
известни въпроси, свързани с лицензите за концесия. Целта на този индикатор е избягванеот на риска, свързан със
ситуации, където организации се сдобиват с лицензи за концесия чрез незаконни средства, като например подкупване,
или където организации или юридически лица, които не са избираеми да притежават подобни права правят това чрез
незаконни средства. Рискът при този индикатор е свързан със ситуации, при които надлежен процес не е бил спазен и

16

следователно концесионните права могат да бъдат счетени за незаконно издадени. Нивото на корупция в страната
или в под-национален регион се счита за имащо важна роля и следователно корупционните индикатори (напр., Индекс
за възприятие на корупцията, CPI) трябва да бъдат взети под внимание при оценяване на рисковете.

1.2.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за горите /2011/
- Глава 4, Раздел II, Член 95 (Наредба за договорите за дърводобив)
- Глава 5, Раздел I, Член 111-114 (Договори за дърводобив)
- Глава 16, Раздел II, Членове 235 и 241 (Регистрация за дейности в горските територии):
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и ползването на дървесина и недървесни горски продукти /2011/
– Глава Първа, Чл. 5: www.iag.bg/data/docs/naredba_deinostiGF.doc
1.2.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Държавни предприятия
Кмет на Общината
Общински съвет
1.2.3. Законово изискуеми документи или документация
Договори за дърводобив
1.2.4. Източници на информация
Правителствени източници
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
Министерство на земеделието и храните (2016): Годишни доклади на Министерството на
земеделието и храните относно състоянието на земеделието и горите. Министерство на земеделието
и храните. София, 2016: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/AgrarenDoklad.aspx
Неправителствени източници
Дневник (2016): Бойкот на участници провали първия електронен търг за дървесина:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2016/04/07/2738340_boikot_na_uchastnici_provali_purviia_elektronen_
turg/
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Николов, М. (2015): Разследване: Прикриват ли горските единици незаконна сеч?:
http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/12/13/133308/разследване-прикриват-ли-горскитестопанства-незаконна-сеч-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=related
Transparency.bg (2015): Индекс за възприятие на корупцията 2015:
https://www.transparency.org/cpi2015/#results-table
1.2.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Законът за горите не предвижда концесии на гори в рамките на значението на Закона за концесиите.
Дърводобивът в държавни и общински гори от частни дърводобивни дружества се осъществява на
базата на договори за дърводобив, което може да бъде счетено за вид лиценз за концесия, защото
публичният горски собственик предоставя права за управление на частни юридически лица да
експлоатират публичните горски ресурси за до 15 години и договорът за дърводобив посочва
конкретните изисквания за управление на горските ресурси. Законът за горите и Наредбата за
възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост,
ясно определя:
(1) Типовете договори между публични собствениците на гори и дърводобивни дружества,
регулиращи правата и задълженията за дърводобив и събиране на недървесни горски
продукти в публични гори,
(2) Типа тръжни процедури, и
(3) Условията за възлагане тези дейности, както и
(4) Лицата и юридическите лица, които имат правото да изпълняват дейностите (Чл. Чл. 111, 235
и 241 от Закона за горите).
Съществуват два типа договори за дърводобив, а именно: (1) само договор за дърводобив, и (2)
договор за дърводобив и директна покупка на добития дървен материал. Понастоящем, договорите
за дърводобив са със срок от до пет години, като обаче Законът за горите позволява до 15-годишни
договори. Договарянето за дърводобив в частни гори (вкл. залесени земеделски земи ) не е предмет
на Закона за горите.
В защитени територии кат. I и II според Международния съюз за защита на природата (IUCN),
дърводобивът на отделни дървета се договаря от МОСВ или неговите подструктури с частни лица
или частни дърводобивни дружества в съответствие със Закона за защитените територии.
Описание на риска
Съгласно личните комуникации с представители на дърводобивни дружества, както и доказателства
от медийни разследвания (Николов, 2015; Дневник, 2016), тръжните процеси за възлагането на
дърводобив и/или за покупка на дървесина в публични гори (държавни и общински) са често пъти
компрометирани от незаконни дейности и корупция. Например, предходно споразумение между
участниците води до фиксирането на непазарни цени. Манипулирането на тръжните документи също
така е дадено като пример за облаги, незаконно представени на конкретни дърводобивни
дружества. Авторите на този доклад също така са станали свидетели на изкривяване на свободната
конкуренция за сметка на обществения интерес, включително нарушения на конкретни
дърводобивни дружества, които са покрити с цел предотвратяване прекратяването на техните
договори за дърводобив и предотвратяване ограничаването на участието на съответното дружество в
нови търгове.
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Този индикатор може да бъде дефиниран като ‘конкретно определен риск’, заради
незадоволителното изпълнение на законодателството за лесовъдството, което е влошено от ниския
резултат на България според Индекса за възприятие на корупцията (41 точки през 2015 г).
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или са често игнорирани, и/или не са
приложени в сила от съответните власти.
1.2.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск за държавни гори, за които е предоставен лиценз на частни юридически
лица
Неприложимо за частни гори
1.2.7. Контролни мерки и контролери
Конкретно за страната
 Надлежни законови процедури за сдобиването с (концесия) лицензи за дърводобив ще бъдат
спазвани. Одиторите ще проверяват дали има доказателства за нарушение на изпълнението на
съответната процедура по проверка за съдебни решения, текущи съдебни дела, текущи
прокурорски разследвания, издадени наказателни заповеди, които са вътрешни за
Организацията, или други доказателства.
 Валидни лицензионни споразумения за дърводобив ще съществуват
 Процесът по сдобиване с лиценз за дърводобив (концесия) ще следва открит и прозрачен процес
на базата на ясни критерии и ще бъде ограничен до избираеми организации.
1.3. Планиране на управлението и дърводобива
Всички законови изисквания за планиране на управлението, включително извършване на горски инвентаризации,
наличие на План за управление на горите и свързаните с това планиране и мониторинг, както и одобряването на
същите от компетентните власти. Необходимо е да бъдат вземи под внимание случаите, когато изискуемите
документи за планиране на управлението не са налични или не са одобрени от компетентните власти. Ниското
качество на Плана за управление, водещо до незаконни дейности, също може да бъде рисков фактор за този
индикатор.

1.3.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за горите /2011/, Член 13 (планиране на управлението на горите):
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Наредба № 18 от 10.07.2015 за инвентаризацията и планирането в горските територии:
http://www.iag.bg/data/docs/Nova_Naredba_ocenki_2016.doc
Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите:
http://www.iag.bg/data/docs/Naredba_za_sechite_v_gorite1.doc
1.3.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
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Държавни предприятия
Общински горски структури
Изпълнителна агенция по горите
Министерство на околната среда и водите
1.3.3. Законово изискуеми документи или документация
Планове за управление на горите
Програми за управление на горите
Извлечения от план
Горски инвентар
1.3.4. Източници на информация
Правителствени източници
ИАГ (2016): Регистър на актовете на Изпълнителната агенция по горите:
http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/1/index
ИАГ (2016): Регистър на Плановете за управление на горите на Изпълнителната агенция по горите:
http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/lup.cgi
Неправителствени източници
Публични резюмета на докладите на Съвета по стопанисване на горите (FSC) относно сертификацията
на управление на горите, публикувани на info.fsc.org (информация за законни площи, където са били
идентифицирани несъответствия по време на процеса по сертификация, за които е вероятно да
бъдат всеобщо разпространени що се отнася до несертифицираните операции):
WWF (2014): Анализ на WWF за незаконния дърводобив в България:
http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report , посетен на 22 юни 2016 г.
Спасов, S. (2016): А някой тихо сече ли сече:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/Bulgaria/2016/04/28/2751774_a_niakoi_tiho_seche_li_seche
/, посетен на 22 юни 2016 г.
1.3.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Всички горски територии в България (включително гори, разположени на обработваема земя),
независимо от тяхната собственост, трябва да бъдат предмет на инвентаризация и планиране (Чл. 13
от Закона за горите). В документите за планиране (лесовъдски планове и лесовъдски програми) са
зададени допустимите обеми изпползване на горите, т.нар. „допустима сеч”. Инвентаризациите и
плановете се преглеждат на всеки 10 години (Чл. 13, ал. 4. от Закона за горите). На всеки 5 години се
провежда междинна проверка на изпълнението на плановете. Специална Наредба предвижда
процедурите по инвентаризация и планиране. Лесовъдските планове и лесовъдските програми
трябва да бъде оценени по отношение на тяхната съвместимост с предмета и целта на запазването
на защитени обекти от Натура 2000 по силата на Закона за биологичното разнообразие, Чл. 13, ал. 12.
На по-високо, стратегическо ниво Регионалните Дирекции по горите /РДГ/ възлагат разработването
на Регионални планове за разработване на горски територии (валидни за период от 10 години),
Национална стратегия за разработване на горите и Стратегически план за разработване на горския
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сектор. Основните държавни контролни органи са Регионалните дирекции по горите (РДГ-та).
Всяка една употреба на гора (т.е. дърводобив) трябва да бъде включена в План за управление на
горите или трябва да бъде предмет на т.нар. „извлечения от план” (напр. модификация на план по
силата на ал. 3 от Наредбата за сечите в горите) (Чл. 52 от Наредбата), Следователно,
постановленията на плановете за управление могат да бъдат променени във всеки един момент в
рамките на 10-годишния период посредством „извлеченията от план".
Инвентаризацията на всички горски територии, независимо от собствеността, се предоставя и
контролирана от Изпълнителната агенция по горите. Планирането се определя от собствениците на
гори на сертифицирани дружества, специализиращи в горска инвентаризация и планиране.
Плановете за управление или програмите са одобрени от Регионалните дирекции по горите (РДГ-та).
Всички планове и програми са прегледани от Министерството на околната среда и водите или
неговите регионално инспектори. Въз основа на плановете за управление на горите или програмите
за управление на горите, стоящата дървесина за сеч се маркира и се разработва детайлни документи
за планиране за всеки един специфичен тип сеч или насаждение – технологични планове и
инвентаризационни карнети (Чл. 52-53 от Наредба № 8 за дърводобив в горите).
Горите в защитени територии кат. I и II съгласно Международния съюз за защита на природата (IUCN)
са предмет на инвентаризация и планиране по време на разработването на техните планове за
управление по силата на Закона за защитените територии.
Описание на риска
Основните рискове по време на инвентаризацията и планиране processes са свързани с техния
качество (WWF, 2014). Съществуват огромни разлики между данните за горските обеми и видовете
дървета, предоставени в инвентаризацията, от една страна, и в сертификационните документи за
обекта за дърводобив, от друга страна. Понякога тези разлики са толкова големи, че достигат 200% и
средно 10-20%. По отношение на процеса по планиране, наскорошни разследвания в сертифицирани
горски стопанства показват, че планираните дейности в горските територии често пъти не са в
съответствие с лесовъдските или екологичните характеристики на съответните гори – напр.
планирана регенеративна сеч на преждевремнно развити стоящи дървета и в стари гори (FSC FM
Публични доклади-резюме). Освен това има случаи на дърводобив в горите, за които няма План за
управление на горите (Спасов, 2016).
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
приложени в сила от компетентните власти.
1.3.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.3.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Ще има карти, които показват площите за дърводобив (в съответствие с плана за дърводобив).
 Одобрените документи за дърводобив и План за управление ще бъдат предмет на публичен
преглед.
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Одобрени Планове за управление на горите ще съществуват за горскостопанска единица, в която
се състои дърводобивът.
Плановете за управление на горите ще съдържат цялата законово изискуема информация и
всички законово изискуеми процедури.
Годишният план за управление или план за дърводобив ще бъдат приети и одобрени от законово
компетентните власти.
Годишният план за управление или план за дърводобив ще съдържа информацията и
процедурите в съответствие с всички законови изисквания.
Съдържанието на плана за управление или плана за дърводобив ще бъде съвместимо с
одобрения Планове за управление на горите.
Плановете за изпълнение на дърводобивни операции ще бъдат предмет на публично разкриване
и възражения преди стартирането им, ако са законово изискуеми.
Ограниченията на дърводобива ще бъдат идентифицирани в плановете за управление и картите,
ако са законово изискуеми.
Инвентаризациите на дърводобива ще бъдат извършени съгласно законовите изисквания.
Полевите потвърждавания ще посочва, че съдържанието на плановете за дърводобив е спазено в
полевите условия.
Консултацията с притежателя ще посочва, че Плановете за управление на горите са били
одобрени съгласно законово предписания процес.

1.4. Разрешителни за дърводобив
Законодателството, регулиращо издаването на разрешителни за дърводобив, лицензи или друг законен документ,
изискуеми за специфични дърводобивни операции. То включва ползването на законни методи за сдобиването с
разрешително. Корупцията е един добре известен проблем, свързан с издаването на разрешителни за дърводобив.
Рискът е свързан със ситуации, при които изискуемият дърводобив се извършва без валидни разрешителни или когато
същите са придобити чрез незаконни средства, като например подкупване. В някои площи подкупването може да бъде
широко използвано за сдобиването с разрешителни за дърводобив за площи и видове, които не могат да бъдат добити
по законен начин (напр. защитени територии, площи, които не отговарят на изискванията за минимална възраст или
диаметър, дървесни видове, които не могат да бъдат предмет на сеч и т.н.). В случаи, когато разрешителни за
дърводобив класифицират видове и качества за приблизително изчисляване на такси, корупцията и подкупването
могат да бъдат използвани за класифицирането на продукти, което от своя страна ще доведе до по-ниска такса.
Нивото на корупция в дадена страна или поднационален регион е взето под внимание като имащо важна роля, като
следователно корупционните индикатори трябва да бъдат взети под внимание при оценяването на рисковете. В
случай на незаконен дърводобив разрешителните за дърводобив от обекти, различни от действиятелния обект на
дърводобив, могат да бъдат представени като фалшиво доказателство за законност с изсечен материал.

1.4.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато е
възможно)
Закон за горите /2011/
- Чл. 108 (разрешителни за дърводобив)
- Чл. 235 и 241 (лицензионен режим на дърводобивните предприятия):
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите – Членове 45, 51б, 55-57, 62 и, ал. 3 (условия за
издаване на разрешително за дърводобив):
http://www.iag.bg/data/docs/Naredba_za_sechite_v_gorite1.doc
Административните актове (т.е. заповеди и инструкции) на Изпълнителната агенция по горите се
издават по силата на Закона за горите във връзка с разрешителни за сеч и задължителни документи:
http: //iag.bg/docs/lang/1/cat/10/index
Наредба № 1 от 30.06.2012 г. за защита и контрол на горските територии:
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http://www.iag.bg/data/docs/NAREDBA_1_ot_30012012_g_za_kontrola_i_opazvaneto_na_gorskite_terito
rii.pdf
Закон за защитата на селскостопанската собственост: http:// lex.bg/laws/ldoc/2128112642
1.4.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
1.4.3. Законово изискуеми документи или документация
разрешителни за дърводобив – формуляри от информационната система на Изпълнителната агенция
по горите;
Технологични планове;
Указ № 429/2012, № 155/2015 и № 513/2016 на Изпълнителната агенция по горите
Карнет листи с данни за инвентаризацията и асортимента;
Протоколи съгласно Член 11 от Наредбата за защита и контрол на горските територии;
протоколи от наблюдения за сертификация на обекти за дърводобив;
1.4.4. Източници на информация
Правителствени източници
ИАГ (2016): Официален уебсайт на ИАГ с документация от удостоверения, издадени за частна
лесовъдска практика и сеч: http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/1/index
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
Неправителствени източници
Публични резюмета на сертификационните доклади за управлението на горите на Съвета по
стопанисване на горите (FSC), публикувани на info.fsc.org (информация за законни площи, където по
време на процеса по сертификация са били идентифицирани несъответствия, за които е вероятно да
бъдат общоразпространени по отношение на несертифицираните операции);
WWF (2014): Анализ на WWF за незаконния дърводобив в България:
http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report
WWF (2015): Фалшифициране на избори, финансирано от незаконен дърводобив в България:
http://wwf.panda.org/wwf_news/?258811/Election-rigging-funded-by-illegal-logging-in-Bulgaria
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БНТ (2016): Незаконна сеч на Витоша засегна вековни гори. Уебсайт: BNT.bg:
http://news.bnt.bg/bg/a/nezakonna-sech-na-vitosha-zasegna-vekovni-gori
БТВ (2015): Стотици дървета „изчезнаха“ пред носа на горските. Уебсайт: BTV.bg:
http://BTVnovinite.bg/Article/Bulgaria/obshtestvo/stotici-darveta-kraj-chujpetlovo-izcheznaha-pod-nosana-gorskite.html
НоваТВ (2016): Безмилостна сеч в покрайнините на София. Уебсайт: Novatv.bg:
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/04/14/145065/безмилостна-сеч-в-покрайнините-насофия/
Спасов, S. (2016): А някой тихо сече ли, сече. Уебсайт: Capital.bg:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/Bulgaria/2016/04/28/2751774_a_niakoi_tiho_seche_li_seche
/
Николов, М. (2015): Разследване: Горските стопанства укриват ли незаконен дърводобив? –
Novatv.bg. 13 декември 2015 г. 20:10 ч:
http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/12/13/133308/разследване-прикриват-ли-горскитестопанства-незаконна-сеч-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=related
Ботевград (2013): Нова схема за измама в горите. Уебсайт: botevgrad.com. 11.12.2013 г., 13:54 ч:
http://botevgrad.com/news/52634/Nova-shema-za-izmama-v-gorite/
Дневник (2015): Проверка установи незаконна сеч на 170-годишна гора. Уебсайт: Dnevnik.bg:
http://www.dnevnik.bg/zelen/jiva_planeta/2015/05/12/2531433_proverka_ustanovi_nezakonna_sech_na
_170_godishna_gora/
1.4.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Дърводобивът в горските площи ще настъпи единствено със съществуването на писмено
разрешително, наречено разрешително за дърводобив (Чл. 108 от Закона за горите). Има само един
тип разрешително за дърводобив за горски територии (напр. защита, специални и производствени
гори) и разрешителни се издават по силата на Закона за горите от лицензирани лесничеи (Указ №
429/2012, № 155/2015 и № 513/2016 на Изпълнителната агенция по горите). Разрешителни за
дърводобив могат да бъдат издавани единствено, ако дейностите в горските територии са включени
в План за управление на горите, който обхваща 10-годишен период, или в извлечение от план
(„извлечения от план“), който може да промени Плана за управление на горите в случай на
„форсмажорни“ събития, изискващи много бързи и спешни лесовъдски интервенции. Член 108 от
Закона за горите също така регулира отговорностите и лицата, които могат да издават разрешителни
за дърводобив.
Различните условия, които трябва да бъдат спазени за издаването на разрешителното за
дърводобив, са определени в Наредба № 8 за сечите в горите, по-конкретно Членове 45, 51б, 55-57,
62 и, ал. 3.
Законът за горите предвижда, че извличането на дървен материал от горски територии ще се
осъществява от общи дърводобивни дружества, регистрирани в Публичния регистър по силата на Чл.
241, ал. 1 от Закона за горите, освен в случаи, когато:
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1. Дърводобивът се извършва независимо от лица в техните собствени гори; или
2. Дърводобивът се извършва от лица, които са закупили стояща дървесина за лично ползване
от държавни или общински гори без право на препродажба.
Уеб-базирана информационна система (http://system.iag.bg), която се администрира от контролния
орган (Изпълнителната агенция по горите), позволява издаването и контрола на разрешителни за
дърводобив, като също така позволява публикуването на всички необходими документи за
издаването на разрешителни за дърводобив (напр. технологични планове, листи с данни за
асортимента от дървесина, карнети).
Законът за горите изисква дърводобивът в горски насаждения да може да бъде извършван само, ако:
(1) Собственикът или потребителят има права върху горската площ чрез законна заповед или
тези права са му прехвърлени от законния собственик,
(2) Плановият документ за гората собственост is налични, или, когато са спазени изключенията,
посочени в Член 52 и ал. 3 от Наредбата за сечите в горите,
(3) Дърветата, предмет на сеч в горските насаждения са маркирани в съответствие с Член 49 и
Член 50 от Наредбата за сечите в горите, и
(4) Разрешителното за дърводобив се издава с всички съответни документи относно обемите,
които следва да бъдат експлоатирани, и съответните изисквания за защита на почвата,
защита на останалите дървета и защитени видове и т.н., както и Технологичният план за
дърводобив.
Разрешителни за дърводобив се издават по силата на Чл. 108 от Закона за горите от сертифициран
горски експерт в качеството му на представител на собствениците на горите посредством уеббазираната информационна система на Изпълнителната агенция по горите. Разрешителните ще
влизат в сила три дни след тяхното издаване, което позволява на съсобствениците на гората да
обжалват разрешителното за дърводобив и/или за контролния орган да реагира в случай на
идентифицирани нарушения от законните изисквания за издаване на разрешителни за дърводобив.
В защитени територии категория I и II съгласно Международния съюз за защита на природата (IUCN)
разрешителни за дърводобив се издават по силата на Закона за защитените територии от Министъра
на околната среда или негови/нейни делегати.
Разрешителните за дърводобив на отделни дървета в земеделските земи се издават от общината по
силата на Закона за защита на селскостопанската собственост.
Описание на риска
Първо, наскорошни медийни доклади съдържат детайлни случаи за издаване на разрешителни за
дърводобив преди приемането на съответния План за управление на горите (Спасов, 2016). Второ,
незаконният дърводобив без разрешително за дърводобив се разглежда като често срещано явление
в България (WWF, 2014, 2015). По-често, разрешителните за дърводобив за отделни горски
насаждения се издават без правилен избор на дърветата за сеч (напр. лошо изпълнение на
планирания тип сечи), или без правилна преценка на обема дървета, които са избрани и маркирани
за сеч, което позволява лошо администриране по време на процеса по дърводобив (WWF, 2014;
Дневник, 2015). В допълнение към това, дърводобивът често не е в съответствие с разрешителните за
дърводобив, напр. дърводобив на дървета, които не са избрани, или оставяне на части от дървета
неотсечени (NEPCon, 2016; БНТ, 2016; БТВ, 2015; НоваТВ, 2016). Периодично дърводобивът понякога
се състои без разрешително в процеса на събиранена дърва за огрев из пътищата или в близост до
села, или дърводобивът възниква извън границите на разрешените обекти (Николов, 2015;

25

Ботевград, 2013).
Когато дърводобивните дружества се ползват с политически защити и/или когато контролните
органи са предмет на корупция, нарушенията от дърводобивните дружества са често пъти така
покрити, че не се налагат никакви санкции и не се предприемат никакви превантивни мерки
(Николов, 2015). България е постигнала резултат от 41 точки през 2015 г. съгласно Индекса за
възприятие на корупцията.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Съществуват множество случаи, в които
заонът/нормите са нарушени и тези нарушения невинаги са ефективно проследявани от властите,
взимащи превантивни действия.
1.4.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.4.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Полеви визити ще гарантират това, че картите са в съответствие с реалността.
 Ще съществуват разрешителни за дърводобив (лиценз или сходни законни документи,
управляващи дърводобива на горски ресурси).
 Лимитите за дърводобив ще бъдат ясно определени на базата на картите и количествата.
 Властите ще потвърдят валидността на разрешителните за дърводобив.
 Консултация с притежателя ще потвърди, че разрешителните за дърводобив са били издадени в
съответствие със съответни закони и норми от законово определения компетентен орган.
 Полевите инспекции ще потвърдят, че дърводобивът се състои в рамките на границите,
определени в разрешителните за дърводобив.
 Полевите инспекции ще потвърдят това, че информацията относно площта, видовете, обемите и
другата информация, предоставена в разрешителното за дърводобив, са коректни и в рамките
на границите, установени от законодателството.
Конкретно за страната
 Разрешителните за дърводобив трябва да бъдат в съответствие с постановленията на
Плановете/програмите за управление на горите.

Данъци и такси
1.5. Плащане на лицензионни възнаграждения и такси за дърводобив
Законодателство, което обхваща плащането на всички законово изискуеми специфични такси за дърводобив, като
например лицензионни възнаграждения, такси за сеч и други базирани на обема такси. Освен това, законодателството
включва и плащания на таксите въз основа на правилната класификация на количества, свойствата и видовете.
Неправилната класификация на горските продукти е един добре известен въпрос, който е често комбиниран с
подкупване на длъжностни лица, отговорни за контрола на класификацията.

1.5.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за горите /2011/
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-

Глава V, Раздел I. Чл. Чл. 111-113 (Ползване на дървесина от горски територии)
Чл. 178 (Фонд „Инвестиции“ и Фонд „Резерв“): http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295

Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и ползването на дървесина и недървесни горски продукти /2011/:
www.iag.bg/data/docs/naredba_deinostiGF.doc

1.5.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Държавни предприятия
Общински съвет към общината
Национална агенция по приходите
1.5.3. Законово изискуеми документи или документация
Протоколи за издаване и приемане на изсечен дървен материал
Превозни билети
Фактури
Разходни нареждания
Разписка
1.5.4. Източници на информация
Правителствени източници
Търговският регистър предоставя достъп до Финансовите годишни доклади на държавните
предприятия съгласно Член 163 от Закона за горите, както и на общинските горски стопанства по
силата на Чл. 181 Закон за горите: https://public.brra.bg/CheckUps/Default.ra?0
Неправителствени източници
Публични резюмета на сертификационни доклади за управление на горите на Съвета по
стопанисване на горите (FSC), публикувани на info.fsc.org (информация относно законни площи,
където по време на процеса по сертификация са били идентифицирани несъответствия, за които
съществува вероятност да бъдат често срещани по отношение на несертифицираните операции);
WWF (2014): Анализ на WWF за незаконния дърводобив в България:
http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report
WWF (2015): Фалшифициране на избори, финансирано от незаконен дърводобив в България:
http://wwf.panda.org/wwf_news/?258811/Election-rigging-funded-by-illegal-logging-in-Bulgaria
Младенова, Т. (2016): Незаконна сеч на Витоша засегна вековни гори. Уебсайт: BNT.bg:
http://news.bnt.bg/bg/a/nezakonna-sech-na-vitosha-zasegna-vekovni-gori
БТВ (2015): Стотици дървета „изчезнаха“ пред носа на горските. Уебсайт: BTV.bg
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/stotici-darveta-kraj-chujpetlovo-izcheznaha-pod-nosana-gorskite.html
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Информационен всекидневник „Вяра“ (2014): Майка и син блокираха скандална сеч в местността
Дебели рид в Самоковско. Уебсайт: viaranews.com. URL: http://viaranews.com/2014/05/30/майка-исин-блокираха-скандална-сеч-в-м/
1.5.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Ползването на дървесина от горски територии – (държавни или общински) следва да бъде
заплащано посредством лицензионни възнаграждения (Чл. 113 от Закона за горите). Лицензионни
възнаграждения за ползването на дървесина от държавните гори са събрани по време на
продажбата на дървения материал и са предоставени на Фонд „Инвестиции“ и Фонд „Резервати“
(установени от държавните предприятия по силата на Чл. 178 от Закона за горите). Лицензионни
възнаграждения за ползване на дървесина от общински гори са включени в общинския бюджет.
Лицензионни възнаграждения няма да be paid за сеч в частни гори.
Плащания на лицензионни възнаграждения/такси за дърводобив са на базата на класификация на
количествата, свойствата и видовете изсечени дървета. Тези класификации са описани в протоколи
за приемане и издаване на изсечен дървен материал и в превозните билети.
Описание на риска
Ежегодно държавните предприятия представят съответните финансови доклади на държавните
власти, които също така се проверяват от вътрешни одитори по силата на Закона за вътрешен
контрол, което предполага, че рискът от възникването на нарушения, свързани с данъци и такси, е
нисък. Все пак, лицензионните възнаграждения/таксите за дърводобив са определени на базата на
описанието на изсечения дървен материал (обем, дървесни видове, категория и качество на дървия
материал). В случай на незаконен дърводобив и/или незаконен транспорт на дървен материал, или в
случай на манипулирана (т.е. неправилна) класификация на изсечения дървен материал (вж. 1.16),
лицензионните възнаграждения/таксите за дърводобив могат да бъдат редуцирани в полза на
частната страна (WWF, 2014). Подобни случаи са докладвани регулярно от ИАГ (2013, 2014, 2015),
НПО-та (WWF, 2014, 2015) и медиите (Информационен всекидневник „Вяра“, 2014; БТВ, 2015;
Младенова, 2016).
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Незаконният дърводобив и транспорт на
дървен материал, както и неправилната класификация на данните за дървения материал, са трудни
за установяване, като често пъти лицензионните възнаграждения и плащания за изсечен дървен
материал не се заплащат според изискуемото.
1.5.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.5.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Документи за продажба ще включват приложими данъци при продажба.
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Ще има разписки за плащане на данъци при продажба.
Обемите, видовете и свойствата, предоставени в продажбите и транспортните документи, ще
съответства на заплатените такси.
Продажните цени ще бъдат в съответствие с пазарните цени.
Видовете, обемът и свойствата на сечта ще съответстват на документите за продажба.
Властите ще потвърдят, че операциите са актуализирани що се отнася до заплащането на
приложимите данъци при продажба.
Консултацията с финансовия орган ще гарантират това, че всички изискуеми данъци върху
доходите и печалбата са били заплатени.

Конкретно за страната
 Разписките ще съществуват за заплащането на свързани с дърводобива лицензионни
възнаграждения, данъци, такси за дърводобив и други такси.
 Обемите, видовете и свойствата, предоставени в продажните и транспортните документи, ще
съответстват на заплатените такси.
 Класификацията на видовете, обемите и качествате ще съответства на заплатените лицензионни
възнаграждения и такси.
 Инспекции за незаконен дърводобив.
 Инспекциите ще потвърждават правилната класификация на дървен материал по време на
продажба и транспорт.
1.6. Данъци добавена стойност и други данъци при продажба
Законодателството, което обхващатразлични типове данъци при продажба, отнасящи се за продавания материал,
включително продажбата на материал като растящах гора (продажби на стояща дървесина за сеч). Рискът е свързан
със ситуации, където продуктите се продават без законни документи за продажба или далеч под пазарната цена,
което от своя страна води до незаконнот избягване на данъци.

1.6.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за данък върху добавената стойност (2007): http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135533201
1.6.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на финансите
Национална агенция по приходите
1.6.3. Законово изискуеми документи или документация
Фактури;
Превозен билет;
Възстановяване на ДДС;
1.6.4. Източници на информация
Правителствени източници
Неправителствени източници
Решовски, Б. (2016): ДДС измами и данъчен контрол. Уебсайт: ejournal.vfu.bg, URL:
http://ejournal.vfu.bg/bg/pdfs/Boris_Reshovski-Izmami_s_DDS_i_tehnika_na_danachniya_kontrol.pdf
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Fakti (2013): Conev: Факти (2013): Конев: ние губим 4 милиарда лева, заради ДДС измами и
контрабанда. Уебсайт: Fakti.bg, 19.06.2013. URL: http://fakti.bg/Bulgaria/69584-conev-gubim-4-mlrdleva-ot-dds-izmami-i-kontrabanda
WWF (2014): Анализ на WWF на незаконния дърводобив в България. WWF, 2014. URL:
http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report
СливенСега (2016): Откриха незаконен склад с 35 кубика дърва за огрев. Уебсайт:
Svilensega.wordpress.com, 25.02.2016 г., URL: https://slivensega.wordpress.com/2016/02/25/откриханезаконен-склад-с-35-кубика-дърв/
Ботевград (2013): Нова схема за измама в горите. Уебсайт: http://botevgrad.com. 11.12.2013, 13:54
URL: http://botevgrad.com/news/52634/Nova-shema-za-izmama-v-gorite/
Добричонлайн (2014): Данъчните провериха 5 борси за продажба на дърва, съставиха 4 акта.
Уебсайт: Dobrichonline.com 20.11.2014, URL: http://www.dobrichonline.com/?com=news&cid=26265
1.6.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Съгласно Чл. 66 (1) от Закона за ДДС данъчната ставка е 20 процента. Дървеният материал от всички
гори ще бъде продаван посредством фактури и със съответните транспортни документи, които са
свързани с фактурата. От 2015 г. насам Националната агенция по приходите има правото да получава
информация от Интернет-базираната система на Изпълнителната агенция по горите (system.iag.bg),
което би позволило на Агенцията да контролира данъците, заплатени във връзка с декларираните
суми и качество на изсечената дървесина.
Описание на риска
ДДС измамата е широко разпространена в българската икономика (Факти, 2013; Решовски, 2016). В
горския сектор основният риск е свързан с неправилната класификация на обема, качеството и
видовете дървен материал по време на неговата продажба (вж. индикатор 1.5). Това води до
редуцирането на реалната пазарна цена и съответно до незаконното избягване на данъци.
Дървесината на частни гори (главно дърва за огрев) понякога се продава без фактури или разписки в
нарушение на националното законодателство, което в замяна предотвратява плащането на данъци
(Ботевград, 2013; Добричонлайн, 2014). Същото се отнася до последващите продажби на лица от
дървообработващи заводи.
В допълнение към това, няма установена директна връзка между Регионалните дирекции по горите
(РДГ-та) и съответните данъчни власти на местно или държавно ниво. В замяна това прави плащането
на данъци, както от страна на собствениците на гори, така и от страна на дърводобивните дружества
по-скоро съмнително, тъй като няма потвърждение на сумата на продадения дървен материал в
сравнение със заплащаните данъци.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск, защото продажбите на дървен материал
често пъти се извършват без правилните или адекватни финансови документи.
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или са често игнорирани, и/или не са
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приложени в сила от съответните власти.
1.6.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.6.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Документите за продажба ще включват приложимите данъци при продажба.
 Ще има разписки за плащане на данъци при продажба.
 Обемите, видовете и свойствата, предоставени в документите за продажба и транспорт ще
съответстват на заплатените такси.
 Продажните цени ще бъдат в съответствие с пазарните цени.
 Видовете, обемите сеч и нейните качества ще съответстват на документите за продажба.
 Властите ще потвърждават това, че операциите са актуализирани що се отнася до плащането на
приложимите данъци при продажба.
 Консултацията с финансовия орган ще гарантират това, че всички изискуеми данъци върху
доходите и печалбата са били заплатени.
Конкретно за страната

1.7. Данъци върху доходите и печалбата
Законодателството, което обхваща данъците върху доходите и печалбата, свързани с печалбата, произтичаща от
продажбата на горски продукти и дърводобивни дейности. Тази категория също така е свързана с дохода от
продажбата на дървен материал и не включва други данъци, които в повечето случаи са приложими за дружества или
са свързани с плащания на заплати.

1.7.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за корпоративното подоходно облагане /2007/



Раздел I „Предмети на данъчно таксуване, типове данъци, данъкоплатци и данъкоплатци“,
Член 5
Раздел II „Печалба и доходи от източници в страната“, Член 7:
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540562

1.7.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на финансите;
Национална агенция по приходите;
1.7.3. Законово изискуеми документи или документация
Годишна данъчна декларация;
1.7.4. Източници на информация
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Правителствени източници
Неправителствени източници
NEWS.bg (2015): Усилено проверяват дърводобивните фирми. Уебсайт: news.bg, 14.05.2015. URL:
https://news.bg/economics/usileno-proveryavat-darvodobivnite-firmi.html
Пловдив Глас (2016): Бизснесмен плаща 777 198 лева глоба за укрит данък. Уебсайт: Plovdivglas.bg,
31.03.2016 г. URL: http://www.plovdivglas.bg/145975/rekord-bizsnesmen-plasha-777-198-leva-globa-zaukrit-dank.html
1.7.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) „подлежащи на данъчно облагане
лица” са, както следва:
1. Местни юридически лица (напр. горски стопанства);
2. Чуждестранни юридически лица с бизнес в България;
3. Частни търговци и лица, регистрирани като тютюнопроизводители и фермери (напр. отделни
частни собственици);
4. Лица – търговци в рамките на значението на Чл. 1, ал. 3 от Търговския закон; или
5. Работодатели и клиенти по силата на договори за управление и контрол;
Описание на риска
Данъчната измама е разпространен проблем в България. Представителите на медиите описават
различни случаи на измами в горския сектор, свързани с данък върху приход ите и данък печалба
(news.bg, 2015; Пловдив Глас, 2016). Често отделни дърводобивни дружества не декларират пълната
сума на техните доходи и дейности или подават фалшиви данъчни декларации с цел намаляване на
дължимия данък.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Определените закони не са поддържани
последователно от всички юридически лица и/или са често пъти игнорирани, и/или не са прилагани в
сила от съответните власти.
1.7.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.7.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Консултация с финансов орган ще потвърди, че всички изискуеми данъци върху доходите и
печалбата са били платени.
Конкретно за дадена страна
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Дейности по дърводобив
1.8. Норми за дърводобив
Всякакви законови изисквания за дърводобивни техники и технология, включително селективна сеч, регенерирания на
дървесина за подслон, чиста сеч, транспорт на дървен материал от обекта за сеч и сезонни ограничения, и т.н.
Обикновено това включва норми за размера на площите за сеч, минимална възраст и/или диаметър за дейностите по
сеч и елементите, които ще бъдат запазени по време на сечите, и т.н. Създаване на пътеки за извличане на дървени
трупи или за транспортиране, пътно строителство, дренажни системи и мостове, и т.н. също така ще бъдат взети
под внимание, както и планирането и мониторинга на дърводобивни дейности. Всички законово обвързващи кодове за
практики по дърводобив ще бъдат взети под внимание.

1.8.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за горите /2011/
- Глава IV „Управление на горските територии“,
- Глава V „Ползване на дървесина и недървесни горски продукти“,
- Глава XVI, Раздел I, Чл. 230 (Регистрация за дейности в горските територии):
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, Глава III. (Правила за дърводобив):
http://www.iag.bg/data/docs/Naredba_za_sechite_v_gorite1.doc
Наредба № 1 от 30.06.2012 г. за защита и контрол на горските територии:
http://www.iag.bg/data/docs/NAREDBA_1_ot_30012012_g_za_kontrola_i_opazvaneto_na_gorskite_terito
rii.pdf
Административни актове на Изпълнителната агенция по горите и Министъра на земеделието и
храните (напр. заповеди и инструкции), които определят изискванията и приложимостта на
Наредбите: http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/4/index; http://iag.bg/docs/lang/1/cat/10/index
Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии
(държавна и общинска собственост) и ползването на дървесина и недървесни горски продукти
/2011/ – глава II (Възлагане на лесовъдски дейности):
http:/www.iag.bg/data/docs/naredba_deinostiGF.doc
1.8.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Министерство на вътрешните работи
1.8.3. Законово изискуеми документи или документация
Доказателство за собственост или право на владение
Планиране на дърводобив – Лесовъдски план или програма, или извлечение от план
Разрешително за дърводобив и свързаните с това документи
1.8.4. Източници на информация
Правителствени източници
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
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ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
Неправителствени източници
Публични резюмета на сертификационните доклади за управлението на горите на Съвета по
стопанисване на горите (FSC), публикувани на info.fsc.org (информация за законни площи, където по
време на процеса по сертификация са били идентифицирани несъответствия, за които е вероятно да
бъдат общоразпространени по отношение на несертифицираните операции):
WWF (2014): Анализ на WWF за незаконния дърводобив в България:
http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report
WWF (2015): Фалшифициране на избори, финансирано от незаконен дърводобив в България:
http://wwf.panda.org/wwf_news/?258811/Election-rigging-funded-by-illegal-logging-in-Bulgaria
БНТ (2016): Незаконна сеч на Витоша засегна вековни гори. Уебсайт: BNT.bg, URL:
http://news.bnt.bg/bg/a/nezakonna-sech-na-vitosha-zasegna-vekovni-gori
БТВ (2015a): Стотици дървета „изчезнаха“ пред носа на горските. Уебсайт: BTV.bg, URL:
http://BTVnovinite.bg/Article/Bulgaria/obshtestvo/stotici-darveta-kraj-chujpetlovo-izcheznaha-pod-nosana-gorskite.html
НоваТВ (2016): Безмилостна сеч в покрайнините на София. Уебсайт: Novatv.bg, URL:http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/04/14/145065/безмилостна-сеч-в-покрайнините-насофия/
Спасов, S. (2016): А някой тихо сече ли, сече. Уебсайт: Capital.bg, URL:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/Bulgaria/2016/04/28/2751774_a_niakoi_tiho_seche_li_seche
/
Николов, М. (2015): Разследване: Горските стопанства укриват ли незаконен дърводобив? –
Novatv.bg. bg. 13 декември 2015 г. 20:10 ч:
http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/12/13/133308/разследване-прикриват-ли-горскитестопанства-незаконна-сеч-/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=related
Ботевград (2013): Нова схема за измама в горите. Уебсайт: botevgrad.com. 11.12.2013 г., 13:54 ч:
http://botevgrad.com/news/52634/Nova-shema-za-izmama-v-gorite/
Дневник (2015): Проверка установи незаконна сеч на 170-годишна гора. Уебсайт: Dnevnik.bg:
http://www.dnevnik.bg/zelen/jiva_planeta/2015/05/12/2531433_proverka_ustanovi_nezakonna_sech_na
_170_godishna_gora/
БТВ (2015b): Незаконен дърводобив в Сините камъни. Уебсайт: BTV.bg, URL: –
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/nezakonna-sech-i-v-sinite-kamani.html
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Transparency.bg (2015): Индекс за възприятие на корупцията за 2015 г.:
https://www.transparency.org/cpi2015/#results-table
Световната банка (2015): Качествените индикатори на държавното управление (WGI) на Световната
банка: http://data.worldbank.org/datacatalog/worldwide-governance-indicators
1.8.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Нормите за дърводобив на България са доста изчерпателни. Чл. 52 от Наредбата за сечите в горите
изисква всеки един дърводобив да бъде включен в план за управление, дърветата за сеч да бъдат
избрани и маркирани предварително, планираният дърводобив да бъде описан с оглед на видове,
обеми и асортименти. В допълнение към това, Наредбата предписва условията за изпълнение на
различните типове сеч и определя параметрите на дърводобив във връзка с разнообразните
параметри на горските насаждения, напр. интензитет на сечите по отношение на горската структура,
формата на празнините по отношение на евентуалната степен на регенерация, защитата на хабитатни
дървета и т.н. Наредбата изисква също така дейностите по сечене да бъдат описани в т.нар.
„Технологичен план”, който е част от разрешителното за дърводобив (напр. местонахождение на
регенеративни празнини, пътеки за хващане на дървени трупи, пътно строителство, временно
съхранение и т.н.).
Описание на риска
Съгласно Годишните доклади на Изпълнителната агенция по горите (EFA, 2013, 2014, 2015) близо 6-7
милиона кубични метра дървесина са експлоатирани в България ежегодно, докато до 30,000 кубични
метра дървесина, или по-малко от 0.5%, са доказани като изсечени незаконно. Всички факти,
описани по-горе, могат да вземат под внимание изискванията за съответствие с нормите за
дърводобив. Все пак, независими проучване от НПО-та (WWF, 2014, 2015), одити сертификационните
органи на Съвета по стопанисване на горите (FSC) (публични доклади за одити на fsc.org, напр.
NEPCon, 2016), и медийни разследвания (БНТ, 2016; БТВ, 2015; НоваТВ, 2016; Спасов, 2016; Николов,
2015; Дневник, 2015) показват, че нормите за дърводобив се нарушават често. Повечето
широкоразпространени нарушения на нормите за дърводобив се отнасят за:
1. Неправилен избор на дървета за сеч – липса на избор и маркиране на дървета по време на
издаване на разрешителното, избор на биотопни дървета, проектиране на сечите в
несъответствие с предписаните типове сеч и др.);
2. Незаконен дърводобив на неизбрани дървета и последващо фалшиво маркиране на
незаконно изсечените дървета с цел прикриване на нарушенията;
3. Неправилно прилагане на техниките за дърводобив, насочени към понижаване на разходите
за дърводобив (напр. увреждане на регенериращи дървета, останалите дървета или пътища
по време на извличането и транспортирането на изсечения дървен материал и др.); и
4. Манипулация на протоколи, данни за изсечен дървен материал и транспортни билети, имащи
за цел финансова измама.
Въпреки че нормите за дърводобив са изрични и детайлни, незадоволителната обективност на
контрола върху дърводобива води до лошо изпълнение на нормите, по-конкретно в горските
територии, където има политически натиск върху контролните органи и държавните лесничеи. Взет е
под внимание фактът, че нивото на корупцията в горския сектор е сходно до средното национално
корупционно ниво, което според оценката на Индекса за възприятие на корупцията (CPI) за България
за 2015 е оценено на 41 точки (Transparency.bg, 2015). В допълнение към това, находките по-горе са в
съответствие с оценката на Качествените индикатори на държавното управление (WGI) на Световната
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банкa за България; по скáлата от -2.5 до +2.5, България постига резултат от 0.09 що се отнася до
ефективността на правителството, -0.08 що се отнася до върховенството на закона и -0.28 що се
отнася до контрола на корупцията, посочващи незадоволителното управление (Световната банка,
2015).
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или са често игнорирани, и/или не са
приложени в сила от съответните власти.
1.8.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск за източниците на дървен материал
1.8.7. Контролни мерки и контролери
Референции:
P&C V4, Критерий 1.1
P&C V5, Критерий 1.3
Общо
 Дърводобивът ще се извършва в рамките на оторизираните граници на горскостопанската
единица.
 Дърводобивът няма да се състои в рамките на площи, където дърводобивът е законно забранен.
 Дървесните видове или избраните дървета, открити в рамките на горскостопанската единица, от
която са забранени сечите, ще бъдат вписани в оперативни планове.
 Ограниченията на дърводобива ще бъдат наблюдавани в полеви условия.
 Дървесните видове или избраните дървета, открити в рамките на горскостопанската единица, от
която са забранени сечите, ще бъдат маркирани в полевите условия.
Конкретно за страната
 Потвърждаването на място ще потвърди типовете сеч и технологията за дърводобив, които
трябва да бъдат в съответствие със състоянието на горските насаждения.

1.9. Защитени обекти и видове
Международните, националните и поднационалните договори, закони и норми, свързани с допустими горски употреби
и дейности в защитени територии хи/или, редки, застрашени или защитени видове, включително техните
местообитания и потенциални местообитания. Рискът е свързан с незаконен дърводобив в рамките на защитени
обекти, както и незаконен дърводобив на защитени видове. Имайте предвид, че защитените територии могат да
включват защитени културни обекти, включително обекти с исторически паметници.

1.9.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за защитените площи /1999/: lex.bg/laws/ldoc/2134445060
Закон за биологичното разнообразие /2002/ – Чл. 30 (Лесовъдство), Чл. 31 (Подходящи оценки):
lex.bg/laws/ldoc/2135456926
Закон за горите /2011/ – Чл. 5. (Категоризация на горите), Чл. 101 (Дърводобив):
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http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/213572129
Наредба № 18 от 10.07.2015 г. за инвентаризацията и планирането в горските територии:
www.iag.bg/data/docs/Nova_Naredba_ocenki_2016.doc
Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите – Глава IV (Лесовъдски мерки в Натура 2000), Глава V
(Лесовъдски мерки в защитни и специални гори):
http://www.iag.bg/data/docs/Naredba_za_sechite_v_gorite1.docx
1.9.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на околната среда и водите
Регионални инспекции по околната среда и водите
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
1.9.3. Законово изискуеми документи или документация
Заповедите за обозначаване на защитени територии и защитени обекти по силата на Натура 2000
План за управление на защитени територии и защитени обекти по силата на Натура 2000
Съответни оценки за Натура 2000
Доклади за горите с високата консервационна стойност
Карти на защитени територии, защитени обекти, редки видове или гори с висока консервационна
стойност (ГВКС).
1.9.4. Източници на информация
(Източници на информация, използвани за описване, идентифициране и оценяване на риска,
като например доклади, закони, норми, членове, новинарски статии от уебстраници и т.н.).
Правителствени източници
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf,
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
ИАГ (2013): Доклад на ИАГ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 995/2011. Изпълнителна агенция по
горите. София, 2013: www.iag.bg/data/docs/Otchet-2013PRG.doc
ЕО (2014): Национално резюме за докладването съгласно Член 17 от Директивата за
местообитанията – 2014: https://circabc.europa.eu/sd/a/c3d5d7f4-fc6f-4f0e-ad969522d398d3b6/BG_20140528.pdf
Неправителствени източници
NEPCon (2016): Публични доклади за одити на сертифицирани горски стопанства към Съвета по
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стопанисване на горите (FSC)-FM на страницата fsc.org:
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000dbza6EAA, посетена на 22 юни 2016 г.
WWF (2014): Анализ на WWF за незаконния дърводобив в България:
http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report
ForTheNature (2008): Незаконни сечи в ЗЗ 'Бесапарски ридове' и 'Бесапарски възвишения'. Уебсайт:
forthenature.org, 2008. URL: http://forthenature.org/news/540
БНТ (2016): Незаконна сеч на Витоша засегна вековни гори. Уебсайт: BNT.bg:
http://news.bnt.bg/bg/a/nezakonna-sech-na-vitosha-zasegna-vekovni-gori
БТВ (2015): Стотици дървета „изчезнаха“ пред носа на горските. Уебсайт: BTV.bg:
http://BTVnovinite.bg/Article/Bulgaria/obshtestvo/stotici-darveta-kraj-chujpetlovo-izcheznaha-pod-nosana-gorskite.html
Дневник (2014): Една предизвестена сеч на вековна гора. Уебсайт: Dnevnik.bg:
http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/08/14/2360946_fotogaleriia_edna_predizvestena_sech_na_vekovna_
gora_v/?pic=3#picture
Дневник (2013): Сеч на стари гори в "Сините камъни" застрашава защитени видове птици. Уебсайт:
Dnevnik.bg, URL:
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/10/02/2152722_sech_na_stari_gori_v_sinite_kamuni_zastrashava/
1.9.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Съгласно Чл. 101 (2) от Закона за горите и Чл. 30 от Закона за биологичното разнообразие
управлението на горите трябва да бъде в съответствие с плановете за управление и заповедите за
обозначаването на защитените територии по силата на Закона за защитените територии и на
защитените обекти в рамките на мрежата Натура 2000 по силата на Закона за биологичното
разнообразие.
Заповедите за обозначаването на защитени територии/обекти и плановете за управление, ако има
такива, ще включват детайлни консервационни мерки относно защитени местообитания и видове. В
допълнение към това, всеки един План за управление на горите или програма подлежи на
подходяща оценка за Натура 2000 по силата на Чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (Чл. 6
(3) от Директивата за местообитанията). Тази оценка трябва да гарантира, че изпълнението на
Плана/програмата за управление на горите не би довело до значително въздействие върху защитени
местообитания или видове в рамките на мрежата Натура 2000. Освен тази оценка, Глава IV от
Наредбата за сечите в горите предписва серия от мерки за защитата на генетичното и биологично
разнообразие на горите, включително защитата на хабитатните дървета, изсъхналите дървета,
горския пейзаж, речните корита и т.н. В допълнение към това, Чл. 75 (5) от Наредбата за
инвентаризация и планиране в горските територии и Чл. 72 (6) от Наредбата за дърводобив в горите
изисква защитата на идентифицирани стари гори.
Описание на риска
Въпреки стриктното законодателство, свързано със защитените територии и налагащо разнообразни
ограничения върху управлението на горите, ефективната защита на редки, застрашени и/или
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защитени горски местообитания и видове е компрометирана от незадоволителното изпълнение на
екологичното законодателство. Рисковете включват незаконен дърводобив в защитени територии,
дърводобив по време на репродуктивния сезон и в рамките на репродуктивните обекти на
застрашени и редки видове, дърводобив на изсъхнали дървета и хабитатни дървета, поради
„санитарни" причини, дърводобив на стари гори и др. Подобни нарушения са докладвани от НПО
(WWF, 2014; за Натура, 2008), медиите (БНТ, 2016; БТВ, 2015; Дневник, 2013, 2014), както и одити на
сертифицирани горски стопанства (напр. NEPCon, 2016). В резултат от това, консервационният статус
на повечето горски местообитания и видове в България е докладван по силата на Чл. 17 от
Директивата за местообитанията като „незадоволителен” за периода 2006-2012 г. (ЕК, 2014).
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и не са ефективно приложени в сила от
съответните власти.
1.9.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.9.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Всички законово защитени територии (включително видове и местообитания) ще бъдат
включени в плановете за управление или свързаната с това документация, ако се изисква от
закона.
 Законово установените процедури за топографски снимки, управление и защита на или
изчезващи видове в рамките на горските стопанства ще бъдат съблюдавани.
 Ще бъдат установени и следвани норми за екологична защита, като например защитени
територии, площи с временно преустановяване на обработката, защитени видове и ловуване.
Конкретно за страната
 Типовете сеч и технологиите за дърводобив ще бъдат в съответствие с изискванията за защита на
природата и защитените видове.
1.10.

Екологични изисквания

Националните и поднационалните закони и норми, свързани с определянето и/или защитата на екологичните
ценности, включително, но без ограничение до свързаните с незасегнато от дърводобив, приемливо ниво на увреждане
на почвата, създаване на буферни зони (напр. по водни корита, открити площи, репродуктивни обекти), поддръжка на
осигурителни дървета на обекта за сеч, сезонно ограничение на времето за дърводобив, екологични изисквания за
горските машини, ползване на пестициди и други химикали, консервацията на биологичното разнообразие, качеството
на въздуха, защитата и възстановяването на качеството на водата, управлението на възстановяващо оборудване,
разработване на недървесна инфраструктура, минерална изследване и извличане, и др. Рискът е свързан със
систематично и/или мабащно несъответствие със законово изискуема защита на екологичните мерки, които са ясни
що се отнася до степента, която застрашава горските ресурси или други екологични стойности.

1.10.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за Защита на околната среда /2002/ – Глава 3 „Защита на компонентите на околната среда”:
http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
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Закон за горите /2011/ – Чл. 4-5: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Закон за почвите /2007/, Глава II (контрол на консервационната, устойчива употреба и
възстановяване на почвата): http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135569762
Закон за защита на чистия въздух /1996/ – Раздел V (Управление и контрол):
http://www.moew.government.bg/files/file/Air/ZChAV_20.02.2015.pdf
Наредба № 8 за сечите в горите /2011/, арт. 53, Чл. 72:
http://www.iag.bg/data/docs/Naredba_za_sechite_v_gorite1.doc
Закон за биологичното разнообразие /2002/: lex.bg/laws/ldoc/2135456926
Закон за водите /2000/: lex.bg/laws/ldoc/2134673412
1.10.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на околната среда и водите
Регионални инспекции по околната среда и водите
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
1.10.3. Законово изискуеми документи или документация
Планове за управление на горите
Регионално Планове за разработването на горските територии
Технологични планове за дърводобив
Листи за сигнали и Технологичен план за лесозащита
Разрешителни за дърводобив
Заповеди за категоризация на горите
1.10.4. Източници на информация
Правителствени източници
МОСВ (2014): Доклад на защитата на околната среда на Министерството на околната среда и водите:
http://eea.government.bg/bg/soer/2014/forest/zdravoslovno-sastoyanie-na-gorite-v-balgariya,
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf,
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
Министерство на земеделието и храните (2016): Годишни доклади на Министерството на
земеделието и храните относно състоянието на земеделието и горите. Министерство на земеделието
и храните. София, 2016: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/AgrarenDoklad.aspx
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Министерство на земеделието и храните (2016): Заповед, забраняваща транспортирането на
дървесина при мокро време:
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0
%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%
D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8/zapoved_RD_4990_ot_14_03_2016_patishta_sechi_i_pretovarni_sta.sflb.ashx
Неправителствени източници
FSC (2016): Публични доклади на одити от сертифицирани горски стопанства в България към Съвета
по стопанисване на горите (FSC)-FM на страницата на fsc.org: http://fsc.force.com/ Посетена на 22 юни
2016 г.
WWF (2014): Анализ на WWF за незаконния дърводобив в България:
http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report
БНТ (2016): Незаконна сеч на Витоша засегна вековни гори. Уебсайт: BNT.bg, URL:
http://news.bnt.bg/bg/a/nezakonna-sech-na-vitosha-zasegna-vekovni-gori
БТВ (2015): Стотици дървета „изчезнаха“ пред носа на горските. Уебсайт: BTV.bg, URL:
http://BTVnovinite.bg/Article/Bulgaria/obshtestvo/stotici-darveta-kraj-chujpetlovo-izcheznaha-pod-nosana-gorskite.html
НоваТВ (2016): Безмилостна сеч в покрайнините на София. Уебсайт: Novatv.bg:
http://novanews.novatv.bg/news/view/2016/04/14/145065/безмилостна-сеч-в-покрайнините-насофия/
Дневник (2015): Проверка установи незаконна сеч на 170-годинишна гора. Уебсайт: Дневник.bg:
http://www.dnevnik.bg/zelen/jiva_planeta/2015/05/12/2531433_proverka_ustanovi_nezakonna_sech_na
_170_godishna_gora/
Dariknews (2016): Доц. Иванов: Незабавно да се спре изсичането на гори в санитарно-охранителните
зони. Уебсайт: Dariknews 26.04.2016 г. URL: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1570894
1.10.5. Определяне на риска
Съгласно Членове 4 и 5 от Закона за горите в горските територии трябва да бъдат предприети
конкретни мерки за защита на почвите, водата, въздуха и биологичното разнообразие, които са
категоризирани като Защитни гори или Гори с особен режим на ползване. Потвърждаването на
категоризацията на горите се извършва на всеки 10 години като част от процеса на разработване на
Плановете за управление на горите и Регионалните Планове за разработване на горските територии.
По-конкретно, изискванията на специалните екологични закони (Закон за защита на околната среда,
Закон за биологичното разнообразие, Закон за почвите, Закон за защита на атмосферния въздух,
Закон за водите и др.) са включени в Планирането на управлението на горите и по време на
разработването на Технологичните планове за дърводобив. Съгласно Наредбата за инвентаризация и
планиране в горските територии Плановете за управление на горите трябва да бъдат в съответствие с
екологичните изисквания за защита на водосборни площи, възстановяващи площи, техническа
инфраструктура, стари гори и др. Всички приложими специални заповеди или планове за управление
по отношение на защитата на други екологични елементи (вода, въздух, инфраструктура и др.)
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трябва да бъдат включени в Плановете за управление на горите. Съгласно Наредбата за сечите в
горите Технологичните планове за дърводобив трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да
защитават почвата, речните корита, хабитатните дървета, репродуктивните обекти и т.н.
Следователно тези изисквания присъстват или в Наредбата, или в Плановете за управление на
горите. Няма допълнителни специфични изисквания в горското законодателство относно защитата на
чистия атомосферен въздух, ползването на пестициди, защитата на почвата от химикали, машинни
масла и др. Подобни общи изисквания са включени единствено в специализираното законодателство
(Закон за защита на атомосферния въздух, Закон за почвите), което не е изпълнено ефективно в
горските територии – няма данни относно идентифицирани нарушения на специализираното
законодателство в горските територии. Освен това съществуват и специални заповеди на Министъра
на земеделието и храните (напр. Заповед № RD-49-90/14.03.2016 – Министерство на земеделието и
храните, 2016), които ограничават транспортирането на дървесина при мокро атмосферно време с
цел предотвратяване на ерозията на горските пътища и мътността на водите.
Описание на риска
Съществува риск от нарушаване на екологичните изисквания. Медийни разследвания (Dariknews,
2016; НоваТВ, 2016; Дневник, 2015; БТВ, 2015; БНТ, 2016) и одити в сертифицирани горски стопанства
(FSC, 2016) показват систематични пропуски в защитата на стари гори, речни корита, хабитатни
дървета, и срещу замърсяването на почвата с машинно масло, унищожение и ерозия на горски
пътища и др.
Във връзка с това пропуските в държавния контрол на горите и ограниченият публичен контрол на
дейности в горските територии в отдалечени горски територии (вж. подкатегория 1.8; 1.9) позволява
извършването на нарушения.
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск, заради регистрираните пропуски в
контрола на дейностите в горските територии, което от своя страна води до липсата на изпълнение
на екологичните изисквания.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или са често игнорирани, и/или не са
приложени в сила от съответните власти.
1.10.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск


Контролни мерки и контролери

Общо
 Екологичните оценки и/или Оценката на социалното въздействие ще бъдат приложени и
одобрени от законния компетентния орган, ако са изискуеми по силата на закона.
 Изискванията за екологичен мониторинг ще бъдат съблюдавани.
 Екологичните ограничения ще бъдат спазвани в полеви условия, като например изисквания,
свързани с нарушението на почвата, буферните зони, задържащите дървета, сезонните
ограничения и т.н.
Конкретно за страната
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1.11.

Потвърждението на място ще потвърждава, че типовете сеч и технологията за дърводобив са
в съответствие със състоянието на горските насаждения.
Здраве и безопасност

Законово изискуемото лично защитно оборудване за лица, участващи в дърводобивни дейности, ползване на практика
за безопасна сеч и транспортиране, създаване на защитни зони около обекти за дърводобив, и изискванията за
безопасност във връзка с използването на машини. Законовите изисквания за безопасност по отношение на
употребата на химични средства. Изискванията за здраве и безопасност, които ще бъдат взети под внимание, са
свързани с операции в гората (а не работа в офис или други дейности, които са свързани в по-малка степен с
действителните операции в гората). Рискът е свързан с/със площи/ситуации, където нормите за здраве и
безопасност се нарушават последователно до такава степен, която излага здравето и безопасността на горските
работници на значителен риск при всички горски операции.

1.11.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за безопасни условия на труд /latest revision в 2015/: http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305
Закон за горите /2011/ – Глава 16, Раздел 1, Чл. 230, ал. 3:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Правила за условията за здраве и безопасност при работа, 2007:
http://www.iag.bg/data/docs/Pravilnk_bezopasnost.pdf
1.11.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на труда и социалната политика
Инспектор по безопасност при работа
Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
1.11.3. Законово изискуеми документи или документация
Оценка на риска за всяко работно място и пост
Документация за обучения
Доказателство(ва) за квалификация
Годишни медицински прегледи
Инструкции – въведителни и периодични
Застраховки за горските работници
1.11.4. Източници на информация
Правителствени източници
Публичните резюмета на сертификационните доклади за управлението на горите на Съвета по
стопанисване на горите (FSC), публикувани на info.fsc.org (информация за законни площи, където са
били идентифицирани несъответствия по време на процеса по сертификация, за които е вероятно да
бъдат общоразпространени по отношение на несертифицираните операции)
Национален осигурителен институт [НОИ] (2016): Годишна статистика на злополуките от Националния
осигурителен институт: http://www.nssi.bg/aboutbg/st/statistic/304-tzpb/infotz
1.11.5. Определяне на риска
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Общ преглед на законовите изисквания
Законовите изисквания включват специфични права и задължения на работодателя, назначените
служители и работници (напр. мениджъри на процеса по дърводобив, дървосекачи, колектори на
дървесина, шофьори на трактори, оператори на кранове и др.). От всяка една организация – частна
или дъержавна – се изисква да развие, изпълнява и поддържа система за управление на здравето и
безопасността в съответствие с приложимите изисквания от Закона за безопасни условия на труд,
Закона за горите и свързаните с това норми. по-конкретно, това трябва да включва: оценка на риска,
квалификации за всяка една позиция от процеса, определяне и назначаване на специфични роли и
отговорности за изпълнение на дърводобивните процеси, обучение в съответствие с функционалните
отговорности и роли на всеки един работник, работни задачи и ползване на подходящо предпазно
оборудване. Тези мерки също така включват създаването на официални регистри на горските
дружества, функциониращи в България, и въвеждането на лицензи за горските работници, които
трябва да посещават специални обучителни сесии.
Описание на риска
Дърводобивната дейност се категоризира като дейност с висока риск от инциденти, тъй като
несъблюдаването на правилата сеч и хващане на дървени трупи е опасно за живота и здравето на
работниците. В България настъпват между 20 и 30 свързани с работата инциденти годишно (NSSI,
2016). Истинският брой на инцидентите, обаче, е по-висок; горските работници често нямат трудов
договор (вж. 1.12) и следователно инцидентите често остават недокладвани. Тази малка степен на
докладване на инциденти може да бъде обяснена с факта, че процесът по дърводобив е отдалечен и
скрит от директното наблюдение на външни лица, което от своя страна позволява на дружествата да
нарушават нормите по отношение на личното защитно оборудване за горските работници, поконкретно, когато държавният контрол е недостатъчен или несъвместим. Подобни нарушения са
били докладвани главно по време на независими одити на сертифицирани горски стопанства към
Съвета по стопанисване на горите (FSC)- (FSC, 2016).
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или са често игнорирани, и/или не са
приложени в сила от съответните власти.
1.11.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.11.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Всички норми за здраве и безопасност ще бъдат следвани и цялото изискуемо оборудване за
безопасност ще бъде използвано.
 Изискванията за здраве и безопасност на работа ще бъдат съблюдавани от целия персонал,
участващ в дърводобивни дейности.
 Интервюта с персонала и изпълнителите ще потвърждават, че представеното законово
изискуемо защитно оборудване и неговата употреба са задължително изискани от
организациите.
Конкретно за страната
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Интервюта с публичните власти, отговорни за мониторинга на здравето и безопасността на
условията на труд ще потвърждават, че приложимите законови изисквания са спазени и че няма
големи нарушения.
Списък с исканията на всички работници, включително информация относно техните
квалификации, осигуровки, лично защитно оборудване;

1.12.

Законно наемане на работа

Законовите изисквания за наемане на работа на персонал, участващ в дърводобивни дейности, включително изискване
за договори и работни разрешителни, изисквания за задължителни осигуровки, изисквания за удостоверения за
компетентност и други изисквания във връзка с обучението, и плащане на социални и подоходни данъци, удържани от
работодателя. В допълнение към това, точките обхващат съблюдаването на минималната възраст за работа и
минималната възраст за персонал, участващ в опасна работа, законодателството срещу принудителен и
задължителен труд, както и дискриминацията и свободата в рамките на връзката. Рискът е свързан с/със
ситуации/площи, където има систематични или мащабни несъответствия със законите за труд и/или наемане на
работа. Целта е да се идентифицира, когато има сериозни нарушения на законните права на работниците, като
например принудителен труд, труд от страна на непълнолетни деца или незаконен труд.

1.12.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Кодекс на труда (1986). Глава V „Наемане на работа", Раздел I, Чл. 61-63 (Трудови договори), Чл. 4-11
(асоцииации на служителите), Глава III, Чл. 33-60 (Организации на служителите и работодателите),
Глава XV, Специална защита на определени категории служители): http://lex.bg/laws/ldoc/1594373121
Закон за горите /2011/ – Глава XVI, Раздел I, Чл. 230 (Регистрация на дейности в горските територии):
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Кодекс за социалното осигуряване (1999) – Член 5-6 (Осигурителни доходи):
http://www.lex.bg/laws/ldoc/1597824512
Закон за задълженията и договорите (1950, последно изменение от 2008 г.) – Чл. 258-269 (Договор за
производство); Чл. 280-292 (Договор за поръчка): http://lex.bg/laws/ldoc/2121934337
Закон за защита от дискриминация (2003) – Глава II, Раздел I. (Защита на упражняване на правото на
работа): http://lex.bg/laws/ldoc/2135472223
1.12.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Инспекторат по труда
Национално осигурителен институт
Национално агенция за приходите
1.12.3. Законово изискуеми документи или документация
Трудов договор
Граждански договор
Удостоверение за наемане на работа със съответното техническо оборудване
Финансови документи за платени осигуровки
Застрахователна политика
Колективно споразумение
Декларация № 1 за регистрация на лица, които са получили компенсация по силата на граждански
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договори
1.12.4. Източници на информация
Правителствени източници
Доклади и отчети на Националната агенция по приходите: www.nap.bg/document?id=13027
Информационна система на Изпълнителната агенция по горите: http://система.iag.bg
Годишна статистика на инцидентите от Националния статистически институт:
http://www.nssi.bg/aboutbg/st/statistic/304-tzpb/infotz
Неправителствени източници
Публични резюмета на сертификационните доклади за управлението на горите на Съвета по
стопанисване на горите (FSC), публикувани на info.fsc.org (информация за законни площи, където по
време на процеса по сертификация са били идентифицирани несъответствия, за които е вероятно да
бъдат общоразпространени по отношение на несертифицираните операции)
DarikNews (2015): Уволняват неудобни служители на горското стопанство във Велинград. Уебсайт:
DarikNews.bg, 11.12.2015: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1535723
Господарите (2015): Горски разкрива незаконна сеч и го уволняват. Уебсайт: Gospodari.com
01.07.2015: http://gospodari.com/горски-разкрива-незаконна-сеч-и-го-уволняват-video81790.html
1.12.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Съгласно Чл. 241 от Закона за горите всички дружества, работещи в горски територии, трябва да
бъдат лицензирани да извършват лесовъдна работа. От работодателите се изисква да сключват
писмен договор – трудов (Член 61 от Кодекса на труда) или граждански (Чл. 258, 280 от Закона за
задълженията и договорите) – с всеки един работник, и да подават информация за договорите на
Националната агенция по приходите. Всички наети на работа работници трябва да бъдат
квалифицирани за дърводобивни дейности (Чл. 230 от Закона за горите), да бъдат възрастни (Чл. Чле.
301-305 от Кодекса на труда), да бъдат застраховани и да бъдат оборудвани с подходящо лично
защитно оборудване в съответствие с изискванията от Закона за безопасни условия на труд. Чл. 4 от
Кодекса на труда предвижда права на работниците да се свързват доброволно и да договарят
условията на труд с работодателите. Националното трудово законодателство включва забрани на
дискриминацията на основа пол (Чл. 8 от Кодекса на труда) и прави незаконна всяка форма на
дискриминация на база пол във връзка с достъпа до възможности за наемане на работа, нива на
заплатите, възможности за кариерно развитие и т.н., докато в същото време осигурява пълна защита
на правата за майчинство и бащинство. Забраните на дискриминацията на основа възраст, лични
вярвания, религиозни вярвания, инвалидност и сексуална ориентация са определени в Глава II,
Раздел I от Закона за защита срещу дискриминацията.
Описание на риска
Въпреки наличието на стиктна регулаторна рамка, която на теория трябва да защитава работниците,
нарушенията на закона за труда, включително липсата на договори (NEPCon, 2016), неоснователните
уволнения (Господарите, 2015; DarikNews, 2015) и липсата на лично защитно оборудване са често
разпространени в България (FSC, 2016). Данните за горския сектор са оскъдни и нискокачествени, но
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цари всеобщо разбиране на това, че работниците от горския сектор са неквалифицирани, с лошо
оборудване, нередовно квалифицирани и неоснователно изложени на риск от инциденти.
Лесовъдските дейности често се извършват в отдалечени площи, които са недостъпни за
инспекторите от съответните институции, което води до незадоволителния контрол, а оттам и до
нарушения на правата на работниците (като например липса на договори, обучение, осигуряване или
лично защитно оборудване). Още доказателства могат да бъдат открити в публичните одиторски
доклади на сертифицирани горски стопанства към Съвета по стопанисване на горите (FSC)-FM- на
страницата на fsc.org (FSC, 2016; NEPCon, 2016). Липсата на публичен Регистър на всички придобити
лицензи за работа със специализирано оборудване за дърводобив също така ограничава ефективния
контрол. Съгласно Оперативната информация за инцидентите за 2014 на Националния статистически
институт само 0.8% от всички инциденти в България са в горския сектор. Този диспропорционално
нисък брой на инцидентите може би се дължи на незадоволителното докладване в резултат от
малкия процент работниците в дървената индустрия, които са законно наети на работа.
Множеството от работниците са от малцинствата, които са по-малко образовани, като по-голямата
част от тези работниците никога не са преминавали обучение за работа с оборудване за дърводобив.
Голям брок от тези малцинствени работници са вписани в Списъци на дългосрочни безработни
граждани и получават социални помощи, което води до отказа от тяхна страна за подписване на
писмени трудови договори в горите, защото това би довело до преустановяването на техните
социални помощи.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или не са приложени в сила от
съответните власти.
1.12.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск


Контролни мерки и контролери

Общо
 Всички работниците ще бъдат наемани на работа в съответствие с нормите и изискуемите
договори ще бъдат налични.
 Лицата, участващи в дърводобивни дейности, ще бъдат обхванати от всички задължителни
форми на осигуряване.
 Лицата, участващи в дърводобивни дейности, ще притежават изискуемите удостоверения за
компетентност за изпълняваната функция/и.
 Като минимум законово установените минимални заплати ще бъдат заплатени за персонал,
участващ в дърводобивни дейности.
 Заплатите ще бъдат заплащани по официален път и декларирани от работодателя съгласно
изисквания за персонал, участващ в дърводобивни дейности.
 Минималната възраст ще бъде съблюдавана що се отнася до целия персонал, участващ в
дърводобивни дейности.
 Минималната възраст ще бъде съблюдавана що се отнася до целия персонал, участващ в
опасна работа.
Конкретно за страната
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Организацията ще съдейства със списък на (постоянните и временните) работници, както и
техните договори с организацията, документацията за изплащане на заплатите. Това може да
бъде потвърдено на място, ако се налага;



Интервюта със служителите/работниците на организацията ще потвърждават, че няма
незаконност що се отнася до социалното осигуряване, захрановките, договорите или други
законово изискуеми работни условия и ред.

Права на трети страни
1.13.

Обичайни права

Законодателството, което обхваща обичайни права, съответни на дърводобивните дейности включително
изисквания, които обхващат споделянето на облаги и присъщи права.

1.13.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за горите /2011/
- Глава V, Раздел I: Ползване на дървесина, Член 111 (Ползване на дървесина от лица за
собствени нужди);
- Глава V, Раздел II: Ползване на недървесни горски продукти, Чл. 117-119 (Ползване на
недървесни горски продукти от лица за собствени нужди);
- Глава V, Раздел III, Чл. 123-125 (Паша в горските територии);
- Глава VII, Чл. 144 (Достъп до горски територии): http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Закон за лечебните растения /2000/ – Глава III, Раздел I и II, Чл. 20-41 (Ползване на лечебни
растения): http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134916096
Закон за лова и опазване на дивеча /2000/ – Глава III, Чл. 290-30 (Право на лов):
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134941184
Закон за реституция на земи и гори от Горския фонд
1.13.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
Министерство на околната среда и водите
Регионални инспекторати на околната среда и водите
1.13.3. Законово изискуеми документи или документация
Разрешително за дърводобив
Разрешително за събиране на недървесни горски продукти
Разрешително за паша в горските територии
Съдебно решение за реституция на гориста земя
1.13.4. Източници на информация
(Източници на информация, използвани за описване, идентифициране и оценяване на риска,
като например доклади, закони, норми, членове, новинарски статии от уебстраници и т.н.).
Правителствени източници
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ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf,
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
Министерство на земеделието и храните (2016): Годишни доклади на Министерството на
земеделието и храните относно състоянието на земеделието и горите. Министерство на земеделието
и храните. София, 2016: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Documents/AgrarenDoklad.aspx
Неправителствени източници
1.13.5. Определяне на риска
Описание, праг и мотивировка: Опишете съображенията във връзка с оценяването на риска и
източниците на информация)
ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, запазете заглавията
Общ преглед на законовите изисквания
Правата и задълженията на потребителите на гори и условията, при които се екплоатират подобни
права, са ясно определени в националното законодателство. Традиционните права на местните
общности са гарантирани от закони, позволяващи им да се възползват от някои физически стоки и
услуги, предоставяни от гората, като например дървесина, гъби, билки, паша, лов, рибарство,
туризъм и др. Тези права са упоменати в следните постановления:
• Член 111 от Закона за горите позволява на лица, които са жители на селища, за закупуват
дървесина за тяхна собствена употреба;
• Член 119 от Закона за горите позволява на всеки един гражданин на България да използва
безплатно недървесни горски продукти;
• Член 123 от Закона за горите позволява паша в горските територии; и
• Член 144 от Закона за горите позволява свободен достъп до всички горски територии (с
изключение на обекти за дърводобив и разсадници).
Описание на риска
Правата на местните общности могат да бъдат нарушени в резултат от:
1. Неотзивчивостта от страна на институции и бюрокрация;
2. Ограничените квалификации на лесничете във връзка с правата на местните общности;
3. Незаконни практики.
Все пак, понастоящем, националното законодателство напълно признава правата на местните
общности върху горските ресурси. Общините също така трябва да гарантира, че обществеността се
радва на своите права върху публичните горски ресурси. Националната законодателна система
предоставя солидна рамка, с която да адресира всякакви спорове относно правата на местните
общности върху горските ресурси. Не е открита никаква информация за систематично нарушение на
обичайни права.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като нисък риск. Идентифицираните закони се поддържат. Случаи на
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нарушаване на закона/нормите са ефективно проследени от властите и/или съответните юридически
лица чрез предприемането на превантивни действия.
1.13.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Нисък риск
1.13.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Консултация с притежателя ще потвърди, че обичайните права са съблюдавани по време на
дърводобивните дейности.
Конкретно за страната
• Оплаквания за нарушени обичайни права на акционери в горските стопанства ще бъдат
проверявани от компетентните власти.
1.14.

Свободно предварително и информирано съгласие

Законодателство които обхващат “свободно предварително и информирано съгласие” във връзка с прехвърлянето на
горски права за управление и обичайни права на организацията, отговорна за операцията по дърводобив.

1.14.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Административнопроцесуален кодекс /2006/: http: //www.lex.bg/laws/ldoc/2135521015
Закон за горите /2011/ (Член 111, ал. 8): http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Наредба № 18 от 10.07.2015 г. за инвентаризацията и планирането в горски територии:
www.iag.bg/data/docs/Nova_Naredba_ocenki_2016.doc
1.14.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на правосъдието
Изпълнителна агенция по горите
1.14.3. Законово изискуеми документи или документация
Планове и програми за управление на горите
Разрешителни за дърводобив
Административни актове, издадени за приемането на Планове за управление на горите
Нотариално заверено Пълномощно
1.14.4. Източници на информация
Правителствени източници
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
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ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf,
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
Неправителствени източници
Ботевград (2013): new измама scheme в горите. Уебсайт: Ботевград.com. 11.12.2013 г, 13:54 ч:
http://botevgrad.com/news/52634/Nova-shema-za-izmama-v-gorite/
Информационен всекидневник „Вяра“ (2014): Майка и син блокираха скандална сеч в местността
Дебели рид в Самоковско. Уебсайт: viaranews.com: http://viaranews.com/2014/05/30/майка-и-синблокираха-скандална-сеч-в-м/
1.14.5. Определяне на риска
Неприложимо
Общ преглед на законовите изисквания
Прехвърлянето на собственост или права за управление е чрез нотариално заверен формуляр, който
може да бъде разгледан като изпълняващ правото на информирано съгласие. В случай на промени
на собствеността на съсобственици (лица и юридически лица) Законът изисква нотариално заверено
Пълномощно.
Преди издаване на разрешителни за дърводобив за гори със съсобственици - частни лица и
юридически лица Законът за горите (Чл. 111, ал. 8) също така изисква нотариално заверено
Пълномощно за повече от 50% от съсобствениците. Все пак, това нотариално заверено Пълномощно
на повече от 50% от съсобствениците не е изискуемо в повечето общи случаи, когато
съсобствениците са само частни лица (напр. наследници на първоначалния собственик на гората).
Другите права на предварително и информирано съгласие, определени в Закона за горите и
вторичното законодателство, са ограничено до предварителното оповестяване на Плановете за
управление на горите, приети от държавни или общински горски стопанства (Чл. 61 от Кодекса за
административните процедури и Чл. 90 от Наредба № 18). Никакво подобно изискване не
съществува по отношение на програми за управление на горите на малки частни горски имоти (<50
ха). В законодателството няма определено никакво изискване за предизвестие преди стартиране на
дърводобива, тъй като се счита за достатъчно заинтересованите страни да бъдат информирани на
етап планиране. Въпреки това, заповед на Изпълнителната агенция по горите определя 3-дневен
период между датата на издаване на разрешителното за дърводобив и началото на дърводобива,
така че заинтересованите страни да могат да кандидатстват пред компетентните власти за
прекратяването на разрешителното за дърводобив (Чл. 58 от Наредбата за сечите в горите).
Описание на риска
Няма специфично законодателство, което обхваща „своодното, предварително и информирано
съгласие“ в началото на дърводобива, с изключение на 3-дневния „забавен“ старт на управлението
на разрешителни за дърводобив. Законът за горите задължава само публичните контролни органи да
публикуват Планове за управление на горите за държавни или общински гори преди влизането им в
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сила. Все пак, по силата на Чл. 101 от Наредба № 18 няма изискване за предварително публикуване
на горски програми за малки частни горски имоти. В същото време липсата на законовите изисквания
за предварително съгласие на съсобствениците (с изключение на редките случаи, представени по
силата на Чл. 111 (8) от Закона за горите, често води до нарушение на правата на съсобствениците
(Ботевград, 2013; Информационен всекидневник „Вяра“, 2014), въпреки че подобни нарушения не са
незаконни.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като неприложим.
1.14.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Неприложимо
1.14.7. Контролни мерки и контролери
Неприложимо
1.15.
Права на коренното/традиционното население
Законодателството, което регулира правата на коренното/традиционното население, долкото е свързано с
лесовъдски дейности. Евентуалните аспекти, които да бъдат разгледани, са земевладение, право на използване на
определени свързани с гората ресурси или практикуване на традиционни дейности, което може да включва гористи
земи .

1.15.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Неприложимо: в рамките на страната няма признати коренни жители – конкретни езикови
малцинства са изцяло признати (от националното и регионалното законодателство), но същите не са
приложими към горския сектор.
1.15.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Неприложимо
1.15.3. Законово изискуеми документи или документация
Неприложимо
1.15.4. Източници на информация
Неприложимо
1.15.5. Определяне на риска
Неприложимо
1.15.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Неприложимо
1.15.7. Контролни мерки и контролери
Неприложимо

Търговия и транспорт
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1.16.

Класификация на видове, количества, качества

Законодателството, регулиращо по какъв начин се класифицира материала за сеч с оглед на видове, обеми и качества
във връзка с търговията и транспорта. Неправилната класификация на материала за сеч е добре известен метод за
редуциране/избягване плащането на законно предписани данъци и такси. Рискът е свързан с материал, търгуван по
силата на незаконни фалшиви твърдения за видове, количества или качества. Това би могло да обхваща случаи, при
които този тип фалшива класификация се извършва с оглед избягването на изплащането на лицензионни
възнаграждения или данъци или когато забраните за търговия за продуктови типове или видове се изпълняват на
местно, национално и международно ниво. Това е проблем основно в страни с високи нива на корупция (CPI<50).

1.16.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за горите /2011/ – Чл. 148 /Транспорт на дървесина/; Глава 13, Раздел II – Контрол на горските
територии; Чл. 127 и 273 – Регламент за дървения материал:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Наредба № 1 от 30.06.2012 г. за защита и контрол на горските територии – Чл. 14-15 /Транспорт на
дървен материал/, Чл. 54 (2) /маркиране на дървен материал/:
http://www.iag.bg/data/docs/NAREDBA_1_ot_30012012_g_za_kontrola_i_opazvaneto_na_gorskite_terito
rii.pdf
Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите /2011/ – Чл. 50 /Маркиране на дървета за сеч/:
http://www.iag.bg/data/docs/Naredba_za_sechite_v_gorite1.doc
Наредба за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и ползването на дървесина и недървесни горски продукти /2011/:
http:/www.iag.bg/data/docs/naredba_deinostiGF.doc
1.16.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
1.16.3. Законово изискуеми документи или документация
Превозен билет
Протоколи за приемане на изсечен дървен материал
Разрешителни за дърводобив
Указ № 429/2012, № 155/2015 и № 513/2016 на Изпълнителната агенция по горите
Карнет инвентаризация и листи с данни за асортиментите
Протоколи от наблюдения за сертификация на обекти за дърводобив
1.16.4. Източници на информация
Правителствени източници
Неправителствени източници
Публични доклади на одити от сертифицирани горски стопанства към Съвета по стопанисване на
горите (FSC)-FM на страницата на fsc.org:
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000dbza6EAA
WWF (2014): Анализ на WWF за незаконния дърводобив в България. Уебсайт:
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http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report
Информационен всекидневник „Вяра“ (2014): Майка и син блокираха скандална сеч в местността
Дебели рид в Самоковско. Уебсайт: viaranews.com: http://viaranews.com/2014/05/30/майка-и-синблокираха-скандална-сеч-в-м/
Transparency.bg (2015): Индекс за възприятие на корупцията 2015:
https://www.transparency.org/cpi2015/#results-table
1.16.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Наредбата за защита и контрол на горските територии, Наредбата за дърводобив в горите и
Наредбата за условията и процедурите за възлагане на дейности в горските територии изискват
стриктно измерване и класификация на дървен материал на всеки един етап от процеса по
дърводобив. Изчисляването на обемите и категориите маркирана дървесина преди сеч се извършва
посредством нормативно-референтна база, одобрена от Изпълнителния Директор на Агенцията по
горите и/или на базата на данните в съществуващия Лесовъдски план или програма. Резултатът от
изчислението се вписва в Карнет инвентаризацията и листите с данни за асортиментите. Когато се
съхранява във временен склад в гората, дървесината за сеч се описва в протоколи в съответствие с
Държавната стандартна класификация. На базата на тези протоколи дървеният материал се
класифицира и описва в превозния билет, включително информация относно видовете дървета,
качеството, обемите и размерите на дървения материал. След това дървеният материал се
фактурира от собственика на гората и заплаща съгласно категорията дървесина, видовете, качеството
и количеството.
Описание на риска
Неправилната класификация на материала за сеч с намерение редуциране/избягване на плащанията
на законово установени данъци и такси се разглежда като една от най-разпространените в горския
сектор (WWF, 2014; Информационен всекидневник „Вяра“, 2014). В резултат от ограничения контрол
на класификацията на дървесината за сеч дървеният материал често се описва в превозните билети
като такъв с по-малък обем и качество. Високите нива на корупция в България, включително в
горския сектор, както е оценено с помощта на Индекса за възприятие на корупцията (41 точки през
2015 г.), са взети под внимание като основен фактор при този тип измама и при липсата на ефективен
контрол.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или са често игнорирани, и/или не са
приложени в сила от съответните власти.
1.16.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.16.7. Контролни мерки и контролери


Продуктите ще бъдат класифицирани правилно (видове, количества, качества и т.н.) въз основа
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на документите за продажба, митническите декларации и други законово изискуеми документи.
Доказателства ще бъдат представяни по искане (т.е. снимки на етикетите).
Ще има физически контролни механизми, за да се потвърди, че съответният текущ материал е
същият, както е фактурирано и маркирано.

1.17.

Търговия и транспорт

Ще съществуват всички изискуеми разрешителни за търговия, както и законово изискуем транспортен документ,
който придружава операцията по транспортиране на сечта от гората. Рискът е свързан с издаването на документи,
разрешаващи отстраняването на дървен материал от обекта за дърводобив (напр. законово изискуеми извозни
пътища за сеч, товарителници, контролни горска марки и др.). В страни с високи нива на корупция, тези документи са
често фалшифицирани или получаване с помощта на подкуп. В случай на незаконна сеч транспортните документи от
обекти, различни от действителния обект за сеч, често пъти се представят като фалшиво доказателство за
законност с изсечения материал.

1.17.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за горите /2011/, Чл. 148 /Транспорт на дървесина/; Глава 13, Раздел II – Контрол на горските
територии: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Наредба № 1 от 30.06.2012 г. за защита и контрол на горските територии, Глава II „Контрол“, Чл. Чл.
15-16:
http://www.iag.bg/data/docs/NAREDBA_1_ot_30012012_g_za_kontrola_i_opazvaneto_na_gorskite_terito
rii.pdf
Указ № 336/22.02.2016 на Изпълнителната агенция по горите за издаване на превозни билети:
http://www.iag.bg/data/docs/zapoved.pdf
1.17.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
Държавни предприятия
1.17.3. Законово изискуеми документи или документация
Електронен превозен билет
Хартиен превозен билет
Превозен билет на дървесина, произтичащ обекти по силата на Чл. 206 от Закона за горите, където
дървеният материал се доставя, обработва и/или изпраща.
1.17.4. Източници на информация
Правителствени източници
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf,
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ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
Неправителствени източници
WWF (2014): Анализ на WWF за незаконния дърводобив в България:
http://www.wwf.bg/?229532/Illegal-logging-report
WWF (2015): Фалшифициране на избори, финансирано от незаконен дърводобив в България:
http://wwf.panda.org/wwf_news/?258811/Election-rigging-funded-by-illegal-logging-in-Bulgaria
БТВ (2015): Незаконен дърводобив в Сините камъни: http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalninovini/nezakonna-sech-i-v-sinite-kamani.html
СливенСега (2016): Откриха незаконен склад с 35 кубика дърва за огрев:
https://slivensega.wordpress.com/2016/02/25/откриха-незаконен-склад-с-35-кубика-дърв/
БНТ (2016): Незаконна сеч на Витоша засегна вековни гори: http://news.bnt.bg/bg/a/nezakonna-sechna-vitosha-zasegna-vekovni-gori
1.17.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
За да се счита за законно транспортиран, всеки един дървен материал трябва да се придружава от
превозен билет, издаден от лице, надлежно упълномощено по силата на Чл. 211 от Закона за горите,
и трябва да бъде маркиран с принтирани и/или пластмасови знаци. Превозните билети се издават от
временни складове в гори и съгласно Указ № 336/2016 на Изпълнителната агенция по горите трябва
да включват информация относно произхода и дестинацията на дървения материал, датата и часа на
издаване на билета, разрешителното за дърводобив, описанието на дървения материал (видове,
обеми и др.), както и данните за пластмасовите контролни знаци. Тези билети имат 12-часов период
на валидност за транспортиране на дървения материал от мястото на издаване на билета до мястото
на предназначение. Съгласно Член 16 от Наредбата в ситуации на форс мажор, като например
повреда на превозното средство, транспортирането на дървения материал може да продължи след
изтичането на валидността на първия билет с издаването на втори билет. Превозните билети също
така се издават и за транспортирането на кръгла дървесина от складове и дървообработващи заводи.
От 01 януари 2016 г. камионите, превозващи дървен материал, трябва да бъдат оборудвани с GPS,
който да позволява на контролните органи да ги проследяват.
Описание на риска
Контролът върху транспортирането на дървесина се извършва от Изпълнителната агенция по горите,
нейните Регионални дирекции и пътна полиция, чийто капацитет и обучение се считат за адекватни
за извършването на ефективен контрол. Все пак, заради високите нива на корупция в страната,
включително в горския сектор (вж. 1.16), незаконният транспорт на дървесина продължава да бъде
проблем (WWF, 2014, 2015; БТВ, 2015; СвиленСега, 2016; БНТ, 2016). Незаконният транспорт на
дървен материал обикновено възниква, когато не се придобива валиден транспортен документ,
когато валидните превозни билети са използвани повече от веднъж или когато превозните билети за
различния дървен материал произхождат са използвани (WWF, 2014). Това се потвърждава от
Годишните доклади на Изпълнителната агенция по горите и на Регионалните дирекции, които
посочват, че 60% от всички административни нарушения в горите са свързани с транспортирането на
дървен материал без билет или с нередовен билет (EFA, 2013, 2014, 2015). В случай на манипулирана
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(т.е. неправилна) класификация на транспортирания дървен материал, превозният билет се използва
за незаконното редуциране на продажната цена в полза на частната страна (вж. 1.5). Липсата на
изискване за електронни билети за всички собственици на гори и транспортирания на кръгла
дървесина, както и липсата на база данни на Изпълнителната агенция по горите за всички превозни
билети и трупи на дървообработващите заводи компрометират този инструмент за контрол.
Във връзка с горепосоченото рискът се идентифицира според посоченото, заради множеството
нарушения на нормите относно транспортирането на дървен материал.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или са често игнорирани, и/или не са
приложени в сила от съответните власти.
1.17.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.17.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Изискванията, свързани с транспортните средства (напр. камиони), ще бъдат винаги спазвани.
 Видове и типовете продукт ще бъдат търгувани законно.
 Изискуемите разрешителни за търговия ще съществуват и ще бъдат записани.
 Всички изискуеми транспортни документи ще съществуват и ще бъдат записани.
 Обемът, видовете и качеството ще бъдат класифицирани съгласно законовите изисквания.
 Документите, свързани с транспортирането, търговията или износа, ще бъдат ясно свързани със
специфичния материал в конкретния случай.
1.18.

Офшорна търговия и трансферно ценообразуване

Законодателството, регулиращо офшорната търговия. Офшорната търговия със свързани дружества,
позиционирани в безналогови юрисдикции, съчетани с изкуствени трансферни цени, е един добре известен начин за
избягване на заплащането на законово установени данъци и такси на страната на дърводобив и се счита за важен
генератор на средства, които могат да бъдат използвани за плащане на подкуп и незаконно получени пари на
горското управление и служители, участващи в дърводобивната работа. Много страни са установили
законодателство, което обхваща трансферното ценообразуване и офшорната търговия. Необходимо е да бъде
отбелязано, че само трансферното ценообразуване и офшорната търговия, доколкото са законно забранени в
страната, могат да бъдат включени тук. Рискът е свързан със ситуации, при които продуктите се продават извън
страната на цени, които са значително по-ниски от пазарната стойност и след това се продават на пазарните цени
на следващата връзка във веригата за доставки, което често е ясен индикатор за „пране“ на данъци. Обикновено
продуктите не се прехвърлят физически на търговското дружество.

1.18.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
/01 януари 2014 г./ – Член 3 (Забранява придобиването на земя и гори от Държавния горски фонд):
http://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Zakon-za-ofshorkite.65509.php
Закон за данък върху корпоративната печалба: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540562
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Данъчно-осигурителен процесуален кодекс: www.lex.bg/laws/ldoc/2135514513
Наредба № H-9 от 29 август 2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност на
данъчно задължени лица: www.nap.bg/document?id=2387
1.18.2. Законова власт (Съответна компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
Държавни предприятия
1.18.3. Законово изискуеми документи или документация
Съдебна регистрация
1.18.4. Източници на информация
(Източници на информация, използвани за описване, идентифициране и оценяване на риска,
като например доклади, закони, норми, членове, новинарски статии от уебстраници и т.н.).
Правителствени източници
Неправителствени източници
PWC 2015: Международно трансферно ценообразуване 2015/16 г. България:
http://www.pwc.com/gx/en/услуги/tax/transfer-ценообразуване/itp-download.html
1.18.5. Определяне на риска
Член 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (01 януари 2014 г.) забранява придобиването на земя и гори от Държавния горски фонд
от офшорни дружества с цел предотвратяване на това държавната собственост да се превръща в част
от потенциални финансови измами. Все пак, няма забрани на това офшорни дружества да се
занимават със сеч, откриване на магазина за дървесина или обработка на растения.
България не е член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), но от 2006
година досега е изпълнила правилата за трансферно ценообразуване, които в по-голямата си част
съблюдават Ръководствата на ОИСР и „принципа на една ръка разстояние“ чрез изискване на това
обемът от стоки със свързани страни да е съвместим с пазарните цени. Данъчният и социалнопроцесуален кодекс включва дефиницията „свързани страни“ и предвижда метода, който следва да
бъде използван при определянето на цени за транзакции между свързаните страни.
Подлежащото на данъчно облагане лице трябва да притежава доказателства за това, че техните
отношение със свързани лица са в съответствие с „принципа на една ръка разстояние“, като обаче не
се изискват никакви специфични документи в доказателство на това отношение.
Описание на риска
Българските данъчни власти нямат специален орган, който да се занимава с трансферно
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ценообразуване, така че контролът върху трансферното ценообразуване се извършва посредством
генерален данъчен одит. Понастоящем няма публична информация от инспекционния орган относно
случаи на трансферно ценообразуване или транзакции с гориста земя с „офшорни“ дружества. Все
пак, предвид факта, че цялата подкатегория 1.5-1.7 (Данъци и такси) е определена, относително
високото ниво на корупция в страната (резултатът според Индекса за възприятие на корупцията (CPI)
от 41 точки през 2015 г. (Transparency.bg, 2015)), и несъответствието между неговото управление (с
резултат от 0.09 що се отнася до ефективността на правителството, -0.08 що се отнася до
върховенството на закона и -0.28 що се отнася до контрола на корупцията според Световните
индикатори за управление (Световната банка, 2015)), не е възможно изключването на това, че
процедурата за износ на дървесината не включва трансферно ценообразуване. В съответствие с
предпазния принцип този индикатор се оценява като специфичен.
Заключение относно риска
В съответствие с предпазния принцип този индикатор се оценява като конкретно определен риск.
1.18.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.18.7. Контролни мерки и контролери
Общо
 Ако са незаконни в страната на доставчика или поддоставчика, продуктите няма да бъдат
търгувани посредством страни, известни като „безналогова юрисдикция”.
 Няма да има незаконна манипулация на трансферно ценообразуване.
Конкретно за страната
1.19.
Митнически разпоредби
Митническото законодателство, което обхваща площи, като например лицензи за износ/внос, продуктова
класификация (кодове, количества, качества и видове).

1.19.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Регламент (ЕО) № 2173 / 2005, установяващ схема за разрешителни за внос на дървесина в ЕО –
FLEGT: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32005R2173
Закон за горите /2011/ – Глава V, Раздел IV – (Внос и износ на дървесина):
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Закон за митниците: http://lex.bg/laws/ldoc/2134384640
Наредба № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол:
http://www.babh.government.bg/userfiles/files/NAREDBA___8_ot_27.02.2015_g._za_fitosanitarniq_kontr
ol.pdf
1.19.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Агенция „Митници“
Министър на земеделието и храните

59

Изпълнителна агенция по горите
1.19.3. Законово изискуеми документи или документация
Формулар на Митническа декларация
Митническа Експортна декларация
1.19.4. Източници на информация
Правителствени източници
Митници (2009): Правила за организацията и процедурите на Агенция „Митници“:
http://www.customs.bg/Documents/1277898986.rtf
Българската Агенция по безопасност на храните и фитосанитарен контрол [AFSPC] (2011):
Доклади/програма за изпълнение на международните стандарти и фитосанитарни мерки № 15:
http://babh.government.bg/uploads/File/Dokumenti_naredbi/Fitosanitaren_kontrol/Pril.%204_Programa%
20ISPM%2015.pdf
ЕО (2016): База данни на Европейската митническа тарифа:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.ht
m
Българската Търговско-промишлена палата [БТПП] (2005): Национална митническа тарифа:
http://www.bcci.bg/bulgarian/cust_tarifa_2005/главаs/44.htm
Неправителствени източници
ЕО (2015): Специален Доклад № 13/2015: Подкрепа от ЕС за държавите производителки на дървен
материал съгласно Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите,
управлението и търговията (FLEGT):
www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_13/SR_FLEGT_BG.pdf
Occrp.org (2016): България: Правителството затваря Гранична митническа служба, заради корупция.
Публикувано: петък, 08 януари 2016 г. Налично на: hhttps://www.occrp.org/en/daily/4770-bulgariagovernment-closes-border-customs-office-over-corruption.
1.19.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Износът и вносът на дървесина от трети страни се извършва по силата на разпоредбите на Закона за
митниците. Компетентният орган е Агенция „Митници“.
Износът се предшества от подготовката на документи, съдържащи следните данни: името на
износителя; бруто и нето тегло на стоките; превозни средства (камиони, контейнери, железопътен
вагон, номер на полета в случай на самолет); референциите към транспортната документация и
типовете стоки, и; пълната детайлна инвентаризация на дървесината.
Тарифите за износ/внос са представени под формата на Митническата тарифа на Република България
по силата на Член 24 (2) от Закона за митниците. Съгласно Наредбата за фитосанитарен контрол
данъците за износ могат да бъдат заплащани единствено за дървен материал, като например трябва
да покриват разноските за фитосанитарен контрол.
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Съгласно Чл. 126 (6) от Закона за горите Министърът на земеделието и храните може временно да
спре износа на необработена дървесина. Тази мярка беше приложена за няколко месеца през 2015
г., но понастоящем не е приложима.
Информацията, включена в документацията за внос/износ, ще отговаря на Кодекса за митническата
тарифа. Кодексът обезпечава неизменното прилагане на митническите правила от всички страничленки на ЕС, като предоставя на всички икономически оператори ясен поглед върху всички мерки,
които следва да бъдат предприети при вноса на стоки в ЕС или износа на стоки извън ЕС.
Описание на риска
Има доклади от държавни служители, които са част от корупция и не проверяват камиони,
пресичащи границите (occrp.org 2016). Докладите, публикувани от националната Агенция „Митници“,
никъде не упоменават изрично за нарушения на митническите норми, включващи дървени продукти.
По същия начин, не са докладвани никакви цифри, информация или данни от неправителствени
източници конкретно във връзка с дървесината. Все пак, липсата на контролни камиони може да
позволи транспортирането на дървения материал извън страната без документация и заплащане на
митническите тарифи. По принцип, България е с относително високо ниво на корупция (измерено с
41 точки съгласно Индекса за възприятие на корупцията (CPI) през 2015 г. (Transparency.bg, 2015)),
като на управлението на същия е даден нисък резултат (с резултат от 0.09 що се отнася до
ефективността на правителството, -0.08 що се отнася до върховенстово на закона и -0.28 що се отнася
до контрола на корупцията според Световните индикатори за управление (Световната банка, 2015)).
Следователно, рискът от нарушаване на митническите норми се счита за конкретно определен.
Заключение относно риска
В съответствие с предпазния принцип този индикатор е оценен като конкретно определен риск.
1.19.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.19.7. Контролни мерки и контролери
Фактурата ще показва цените на продадения дървен материал, които да отговарят на общите
продажни цени в страната
1.20.

CITES

Разрешителните по CITES (Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора,
също така известна като Вашингтонската Конвенция). Имайте предвид, че индикаторът е свързан със
законодателството, съществуващо по отношение на площта, предмет на оценка (а не например площта, от която
са импортирани видовете по CITES).

1.20.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Вашингтонската Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора, operating в България since 1991 (ратифицирана с Решение на Националния конгрес от
12.12.1990 г. – ДВ. 103 1990 в сила за България от 04.16.1991 г. Обн. ДВ, бр. 6 от 01/21/1992):
https://www.cites.org/eng/disc/text.php
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Закон за биологичното разнообразие /2002/: http://lex.bg/laws/ldoc/2135456926
Указ № 233 от 08 ноември 2000 г. за чуждестранния режим на търговия на Република България:
http://bourgas-kirklareli.org/Documents/8.doc
Наредба № 49 от 20 април 2006 г. за здравните изисквания за някои видове животни, сперма,
яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите-членки на Европейския
съюз, и при внасянето им от трети страни. В сила от 30.05.2006 г.:
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2135527383
1.20.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на околната среда и водите
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
Агенция по безопасност на храните
1.20.3. Законово изискуеми документи или документация
(Документи или документация, които са формално изискуеми и могат да бъдат използвани за
посочване на законност) Определяне на приложимите закони и норми е допълнително към
шаблона на Централизираната национална оценка на риска (CNRA)
CITES разрешителни, издадени от страната-износител
1.20.4. Източници на информация
Правителствени източници
Чеклист на CITES:
http://checklist.cites.org/#/en/search/country_ids%5B%5D=252&output_layout=alphabetical&level_of_list
ing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific
_name=plantae&page=1&per_page=20
Неправителствени източници
Няма установени.
1.20.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
С приемането на България за страна-членка на ЕС през 2008 г. страната беше задължена да
изпълнява различните норми на ЕС (Международни инструменти, обвързващи държавите-членки). С
оглед осигуряването на адекватна защита на застрашените животински и растителни видове, ЕС е
приел голям брой норми, които са в съответствие с постановленията на CITES и са с фокус върху
специфични за ЕС въпроси; по-конкретно, Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 09 декември 1996 г.
за запазването на видове от дивата фауна и флора, регулиращо търговията в това отношения, и други
сходни норми. Подобно на CITES, основните принцип на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета зависи
от категоризацията на видовете в Анекси А, Б, В и Г. Първите три анекса съответстват главно на трите
приложения на CITES. Анекс Г няма еквивалент в CITES. Като цяло, нормите на ЕС за търговия с диви
животни и растения са по-строги от CITES; те включват ограничения, които се отнасят за някои
видове, които не са обхванати от CITES.
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Описание на риска
Що се отнася до CITES, Агенция „Митници“ и Изпълнителната агенция по горите си сътрудничат
активно чрез обмен на информация и вещина. Не са било открити никакви доказателства за
нарушения, свързани с дървен материал, основно защото няма български дървесни видове,
включени в Списъка на CITES.
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като нисък риск. Идентифицираните закони се поддържат.
1.20.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Нисък риск
1.20.7. Контролни мерки и контролери
Неприложимо

Дю дилиджънс/надлежни процедури
1.21.

Законодателство, изискващо дю дилиджънс/надлежни процедури

Законодателството, което обхваща дю дилиджънс/надлежните процедури, включително например дю
дилиджънс/надлежни системи, задължения за деклариране и/или поддържането на свързаните с търговия документи,
законодателства, установяващи процедури за предотвратяване на търговията с незаконна дървесината за сеч и
продукти, получени от подобен дървен материал, и т.н.

1.21.1. Приложими закони и норми (Референция към член, алинея или ниво на изискване, когато
е възможно)
Регламент за дървения материал (ЕО) № 995/2010:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
Закон за горите /2011/ – Чл. 148 /Транспорт на дървесина/; Глава 13, Раздел II – Контрол на горските
територии; Чл. 127 и 273 – Регламент за дървения материал:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
Наредба № 1 от 30.06.2012 г. за защита и контрол на горските територии:
http://www.iag.bg/data/docs/NAREDBA_1_ot_30012012_g_za_kontrola_i_opazvaneto_na_gorskite_terito
rii.pdf
Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите:
http://www.iag.bg/data/docs/Naredba_za_sechite_v_gorite1.doc
Ръководство за приложението на Регламент (ЕО) № 995/2010:
http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_bg.htm
1.21.2. Законова власт (Съответен компетентен орган, отговорен за съблюдаването на законите)
Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна агенция по горите
1.21.3. Законово изискуеми документи или документация
Билет за транспортиране на дървесина
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Система за дю дилиджънс
1.21.4. Източници на информация
Правителствени източници
ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf,
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
ИАГ (2013): Доклад на ИАГ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 995/2011. Изпълнителна агенция по
горите. София, 2013: www.iag.bg/data/docs/Otchet-2013PRG.doc
Неправителствени източници
WWF (2015): Фалшифициране на избори, финансирано от незаконен дърводобив в България:
http://wwf.panda.org/wwf_news/?258811/Election-rigging-funded-by-illegal-logging-in-Bulgaria
БНТ (2016): Незаконна сеч на Витоша засегна вековни гори. Уебсайт: BNT.bg:
http://news.bnt.bg/bg/a/nezakonna-sech-na-vitosha-zasegna-vekovni-gori
БТВ (2015a): Стотици дървета „изчезнаха“ пред носа на горските. Уебсайт: BTV.bg:
http://BTVnovinite.bg/Article/Bulgaria/obshtestvo/stotici-darveta-kraj-chujpetlovo-izcheznaha-pod-nosana-gorskite.html
БТВ (2015b): Незаконен дърводобив в Сините камъни. Уебсайт: BTV.bg:
http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/regionalni-novini/nezakonna-sech-i-v-sinite-kamani.html
1.21.5. Определяне на риска
Общ преглед на законовите изисквания
Съгласно Закона за горите Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) на Министерството на
земеделието и храните е надзорният орган за изпълнението на законодателството за горите,
включително изпълнението на Регламент (ЕО) № 995/2010 (Чл. 127, ал. 3 от Закона за горите).
В замяна, ИАГ инструктира своите регионални стопанства да извършват пряк контрол върху
изпълнението на задълженията, свързани с проследяването на горските продукти, и изпълнението на
Дю дилиджънс системите на ниво гора по силата на Регламента за дървения материал, посредством
серия от административни актове и ръководства. Законът за горите и административните актове,
издадени от Изпълнителния Директор на ИАГ, включват специфични правила за дю дилиджънс и
проследяване на дървесината по отношение на: издаването на превозни билети (главно електронно)
за дървесината за сеч; данните следва да бъдат включени в превозни билети и данни за обработката
на растителни видове с приемане на изсечения дървен материал; издаването на превозни билети
(главно на хартиен носител) за обработената дървесина, и; данните, които следва да бъдат включени
в данните за обработка на растителните видове по отношение на обработената дървесина. Съгласно
Чл. 15 (3) от Наредба № 1 от 30.06.2012 г. за контрола и защитата на горските територии, превозните
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билети потвърждават законния произход на дървесината, която придружават. Чл. 273, ал. 11 от
Закона за горите хармонизира националното законодателство на България с изискванията на
Регламент (ЕО) № 995/2010, съгласно който целостта на дървения материал, държан в нарушение на
разпоредбата, трябва да бъде използван единствено и само за публични цели. Съществуват също
така административни наказателни постановления, които да обезсърчат и предотвратят незаконния
дърводобив и транспортирането на дървесина.
Описание на риска
Въпреки продължаващите усилия от страна на контролния орган за разпространение на Регламента
за дървения материал и изискванията за проследяване на горските продукти, три години след
неговото приемане Регламентът за дървения материал остава непознат за мнозинството от
работодателите в самия контролния орган. Отсъства ясна методология за потвърждение и
понастоящем липсва прозрачност на целият ДДС и системата за проследяване на дървения
материал. Това се потвърждава от доклади на ИАГ, в които става ясно, че в рамките на цялата 2015 е
имало само 300 инспекции и минимално количество установени административни нарушения. Тези
контроли обхващат и изпълнението на дю дилиджънс, и проследяването на дървения материал.
Неосведомеността относно изискванията за доказване на източника на дървен материал сред
дружествата, обработващи и продаващи дървен материал, малкият брой проверки от страна на
надзорните власти, незадоволителните кампании за повишаване нивото на осведоменост, както и
липсата на ефективни санкции – всичко това спомага за подкопаването на извършването на
проследяване на дървения материал. Дори когато системите за дю дилиджънс са налични в горските
стопанства, изглежда, че липсва действително изпълнение на системата и незаконния дърводобив и
транспортирането на дървесина могат да се състоят. В резултат от това НПО и медиите редовно
разкриват случаи на незаконно транспортиране на дървесина (включително с електронни билети)
при ясно нарушение на регламента (WWF, 2015; БТВ, 2015a, 2015b; БНТ, 2016).
Заключение относно риска
Този индикатор е оценен като конкретно определен риск. Идентифицираните закони не са
поддържани последователно от всички юридически лица и/или са често игнорирани, и/или не са
приложени в сила от съответните власти.
1.21.6. Обозначаване на риска (´конкретно определен риск´ или ´нисък риск´) и спецификация (ако
е приложимо)
Конкретно определен риск
1.21.7. Контролни мерки и контролери
Конкретно за страната
 Системата за дю дилиджънс ще бъде в сила.
 По силата на Системата за дю дилиджънс документацията за идентифицираните рискове ще бъде
представена, както и начина, по който същата е митигирана в рамките на горската организация.
 Митигираните действия ще бъдат потвърждавани посредством инспекции на място.
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Категория контролирана дървесина 4 – Конверсия
Приложима извадка от Националната рамка за оценка на риска на Съвета по стопанисване на
горите (FSC)-PRO-60-002a V1-0 Съвета по стопанисване на горите (FSC) (разделите, които са найприложими за оценката на законността, са подчертани)
6.5 Обозначаване на риска
6.5.1 При оценяване на праговете за конверсия ще бъдат взети под внимание следните аспекти,
когато това е приложимо:
а) Степен и въздействие на дейностите, отговорни за застрашаването на горската площ. Подобни
дейности включват законни структури, селското стопанство, пасищата за паша, селищата,
градоустройството, жилищното строителство, минните дейности, язовирите, извличането на
енергия и т.н.;
b) Оценка на управлението в площи, където конверсията на природната гора е забранена по
силата на закона. Това може да включва оценка на цялостната ефикасност на администрацията
(национални или поднационални агенции) с оглед гарантиране изпълнението на законите и
нормите, свързани с конверсията (сравнете с оценката за Категория контролирана дървесина 1).
Таблица 4. Изисквания за оценка на конверсията
Индикатор

Прагове

4.1 Конверсия на природни Прагове за ‘нисък риск’:
гори в насаждения или
1. Праговете, представени в индикатора, не са превишени;
негорска употреба в
И/ИЛИ
рамките на площта,
2. Приложимото законодателство за площта, предмет на
предмет на оценка, е пооценка, покрива законите, които предотвратяват конверсия
малко от 0.02% или 5000
(към резултата, изискуем от индикатора), и оценката на
хектара средна нетна
риска за съответните индикатори от Категория 1
годишна загуба за
потвърждава, че Законът е приложен в сила ('нисък риск'); и
последните 5 години (което
3. Другите налични доказателства не оспорват обозначаването
е по-малко),
на ‘ниския риск’.
ИЛИ
Конверсията е незаконна
на национално или
регионално ниво на
публична и частна земя.

Прагове за ‘конкретно определен риск’:
4. Има повече от 5000 ха нетна средна годишна загуба или
повече от 0.02% нетна средна годишна загуба на природна
гора в оценката площ в последните 5 години; И/ИЛИ
5. Приложимото законодателство за площта, предмет на
оценка, покрива законите, които предотвратяват
конверсията, но оценката на риска за съответни индикатори
от Категория 1 потвърждава 'конкретно определен риск';
И/ИЛИ
6. Съществуват значителни икономически задвижващи
механизми за конверсия.
Събраните данни доказват, че конверсията възниква на
широкоразпространена или систематична база.

Законодателство
Законодателство, отнасящо се за конверсията на природни гори в насаждения или негорска
употреба.
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Закон за горите (Раздел II. Собственост – Член 33-34; Раздел III. Управление на поземлени парцели в
горските територии – Член 41-53; Раздел V. Промяна на предназначението на земята – Член 70-79)
Закон за черноморското крайбрежие (Член 17а)
Закон за устройство на територията (Член 7-8, Член 103а, Член 111)
Закон за защита на околната среда (Раздел VI)
Закон за биологичното разнообразие (Член 31)

Съдържание на закона
Описание на съдържанието на включеното в списък законодателство във връзка с пространствения
праг, очертан в индикатора (процент или абсолютна площ, която може да бъде конвертирана, ако е
приложимо) и обстоятелствата, при които конверсията е или не е забранена (вж. Съвет по
стопанисване на горите (FSC)-PRO-60-002a 6.5.1 a)
Законът за горите определя обхвата на конверсията на горски територии в негорски територии без
налагане на каквито и да е пространствени ограничения. Чл. 73 (1) от Закона за горите постановява
промяната на предназначението на горските територии да бъде допустимо за индустриални и
жилищни цели, както следва:
1. Изграждане на транспортни съоръжения, индустриални заводи и др.;
2. Линейна техническа инфраструктура;
3. Разработване на урбанизирани парцели, когато това е предвидено по принцип
пространствени планове на общините или части от тях.”
4. Създаване или разширяване на отделни урбанизирани парцели, когато са включени в:
a) Детайлен план – за проекти, предоставящи социални услуги/жилищни и социални
услуги на специализирани институции;
b) Общ пространствен план – в други случаи;
5. Обекти, свързани с националната сигурност, националната защита и т.н.;
6. Ски лифтове, вятърни турбини и фотоелектрически устройства;
7. Ски писти.
Промяната на предназначението на земята по-точно забранява:
За период от 20 години след изгаряне на гори, освен за инвестиционни проекти на
национална значимост; и
За урбанизацията на дюни по черноморското крайбрежие, съгласно Член 17а от Закона за
черноморското крайбрежие.
Законът за горите не предвижда конверсия на природни и полу-природни гори в насаждения.
Промяна на предназначението на земята (напр. гора в горски склад) без конверсия също така е
допустима, когато държавата отпуска горски територии на лизинг на частни страни по силата на Чл.
47 (1) от Закона за горите.
Конверсията на горите в негорски територии се постановява с решение за промяна на
предназначението на земята, изготвено от компетентните горски власти и след приемането на
детайлен пространствен план по силата на Закона за устройство на територията (Член 7-8 и др.).
Всеки един проект или план, който включва промяна на предназначението на горите, е предмет на
оценка на екологичното въздействие по силата на Закона за защита на околната среда (Раздел VI)
или подходяща оценка на обектите от Натура 2000 съгласно Член 31 от Закона за биологичното
разнообразие. По силата на Чл. 86 от Закона за горите, допълнителен компесационен данък трябва
да бъде заплатен за покриване на презалесяването, когато има конвертиране на гори.
Член 33 от Закона за горите позволява продажбата на държавните или общински горски парцели
(образуващи около 90% от всички гори в България) и тяхната последваща конверсия в градски
площи, когато това е планирано в Генералния пространствен план и докато се намира извън
Европейската екологична мрежа Натура 2000. Продажбата на държавните или общински горски
парцели и тяхната конверсия е също така допустима по силата на Членове 75-79 от Раздел V
„Промяна на предназначението на земята", който предвижда държавните или общинските гори да
могат да бъдат продавани на всяко едно лице, което кандидатства за конвертиране на гората.
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Възможно ли е да се заключи, че пространственият праг (0.02% или 5000 ха) е
спазен?
(Докажете)
Възможно ли е да се заключи, че пространственият праг може да бъде спазен чрез оценяване на
прилагането на законодателството в сила?
Т.е. Законът забранява ли конверсия в резултатите в индикатора? Да или Не?
На първо място, трябва да бъде отбелязано, че степента на горите за разширяване е много поголяма в сравнение със степента на тяхната конверсия в негорски територии. Съгласно Годишните
доклади на Изпълнителната агенция по горите за периода 2003-2015 г., горските територии на
България са се увеличили с 198,000 ха (или 5%), от 4,004,000 на 4,202,000 ха (EFA, 2013, 2014, 2015).
В същото време годишната степен на конверсия е достигнала своя връх при 0.02% (т.е. 590 ха от
общата площ на държавните гори, която е била 2,906,508 ха през 2015 г.).
По-специално, въпреки че Законът за горите ограничава конверсията на горски територии в
обработваема земя, той позволява пространствената неограничена конверсия на горите в негористи
земи с целта градоустройство, индустриални, спортни или инфраструктурни проекти. Урбанизацията
на горски територии също така е „предвидена" от постановленията от Закона за горите, които
допускат продажбата на държавни или общински гори на частни страни, докато горите са включени в
урбанизационни зони в общи пространствени планове или, когато даден инвеститор кандидатства за
промяна на предназначението на публичните гори за частни индустриални или инфраструктурни
цели. В подобни случаи единствените ограничения на процеса по конверсия са онези, което биха
могли да бъдат наложени на базата на оценката за екологичното въздействие на съответния проект
или план.

Законът приложен ли е в сила?
(Вж. оценка Категория 1)
1) Приложимото законодателство приложено ли е в сила?
2) Има ли налични други данни, за да се направи извод за или да се подкрепи обозначаване на нисък
риск или конкретно определен риск?
По принцип законовите изисквания по силата на Закона за горите за промяна на предназначението на
земята са приложени в сила от компетентните власти – Изпълнителната агенция по горите и нейните
регионални дирекции. Молбите за промени на предназначението на земята се разглеждат от
специализир съвет към органа и са предмет на множество изисквания, включително оценка на
екологичното въздействие. Решенията на компетентните власти са направени публични.
Единственото доказателство, което сочи за нарушения на законодателството, са свързани с
манипулациите на оценките на пазарната цена, което води до подженяване на публичните горски
парцели, подлежащи на предназначението на земята промяна и продажба процедури съгласно
Членове 73-79 от Закона за горите (Дунчев, 2015). Следователно, законното изискване на Член 79 от
Закона за горите, което позволява продажбата на публични гори, подлежащи на промяна
предназначението от частни строители, в съчетание с корупция, може да даде тласък на конверсията
на публичните гори. Високото ниво на корупция в България (с резултат от 41 точки според Индекса за
възприятие на корупцията за 2015 г. (Прозрачност, 2015)) се счита за справедлив индикатор за това,
че корупция също така може да настъпи и при конверсията и продажбата на държавни гори. Този риск
е допълнително подсилен от доказателствата за широкоразпространена финансова измама в
наскоро отминалите години от страна на горските власти посредством размяната на държавните гори
за частни гори (BTA, 2014).
В допълнени към това, има притеснения за това, че ограничението на промените на
предназначението на земята съгласно Член 73 (4) от Закона за горите (който позволява конверсия на
горите за социални жилищни проекти в случай на липсващ общ пространствен план) може да бъде
заобиколено, заради липсата на норми в социалните закони във връзка с разработването на
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социални жилищни проекти и липсата на законна забрана на конверсия на жилищни проекти into
частни инвестиционни проекти.

Източници
Правителствени източници

ИАГ (2014): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2014 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2014: http://www.iag.bg/data/docs/godishen-doklad2014.pdf
ИАГ (2013): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2013 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2013: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2014_1.pdf,
ИАГ (2012): Годишен доклад на Изпълнителната агенция по горите за 2012 г. Изпълнителна агенция
по горите. София, 2012: http://www.iag.bg/data/docs/Otcheten_doklad_2013N.pdf
Неправителствени източници
Дунчев, A. (2015): Измами чрез манипулация на оценките на пазарните цени на публични горски
парцели:
http://forthenature.org/upload/documents/2015/05/Dalavarite_s_pazarnite_ocenki_na_publichni_imoti_2015.
pdf

Transparency.bg (2015): Индекс за възприятие на корупцията 2015:
https://www.transparency.org/cpi2015/#results-table
BTA (2014): Решение на Европейската комисия (ЕК) относно замените на гори в периода 2007-2009 г.
е поредният негативен сигнал от Европа, казва ГЕРБ. Уебсайт: BTA.bg, 06.09.2014:
http://www.bta.bg/en/c/DF/id/905099

Обозначаване на риска
Конкретно определен риск

Бележки по попъпването на шаблона за оценка Категория 4
Общи ръководни въпроси:
 Има ли последователност в шаблона за оценка в различните страни?
 Проверили ли сте за граматични и други несъответствие с оглед гарантирането на това, че
оценката е разбираема и ясна?
Законодателство
Този Раздел трябва да бъде разглеждат, точно така, както е за Категория 1.
Бихме искали да видим последователност в начина на посочване на законодателството. Т.е. пълно
наименование (и всички свързани с него номера) и година на приемане или изменение.
Водещи въпроси:
 Какво национално законодателство е/са свързано с конверсията на природни гори за
насаждения или негорска употреба?
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Уверилили сте се, че е изброено цялото приложимо законодателство и че наименованието е
преведвено на английски език?

Съдържание на закона
Тук действителното съдържание на законодателството, което е изброено, се нуждае от описание.
Ключът е това да се направи с референция към праговете в индикатора и с подробно
описване/изброяване на примерите за конверсия (употреби на земята, конвертирани в/от природна
гора), които са/не са допустими (вж. 6.5.1а от Националната рамка за оценка на риска на Съвета по
стопанисване на горите (FSC)-PRO-60-002a V1-0 Съвета по стопанисване на горите (FSC)).
Водещи въпроси:
• Колонката „Съдържание на законодателството“ описва ли в пълни подробности всяка една
част от законодателството и по какъв начин е свързана с конверсията?
• Всеки един приложим закон очертава ли специалните условия, при които конверсията е
законово допустима? Какъв вид оторизация и разрешителни са изискуеми по силата на
закона?
• Какви постановления са представени от Закона относно загубата на гористи земи?
• Има ли някакви компенсации за конверсия, като например залесяване, което би осигурило
поддръжката на горската покривка по скáлата на страната?
• Възможно ли е да се заключи, че пространственият праг може да бъде спазен чрез оценяване
на прилагането на законодателството?
• Може ли пространствения праг за конверсията съгласно изискуемото от Съвета по
стопанисване на горите (FSC) да бъде спазен чрез прилагане на законодателството?
Възможно ли е да се заключи, че пространственият праг може да бъде спазен чрез оценяване
на прилагането на законодателството?
Това не е оценка на промяната в горската покривка в съответната страна. Това е свързано просто със
съдържанието на закона и с въпроса дали оценката на законността би могла да бъде използвана за
оценяване на конверсията. Тук отговор „Да” изисква:
• Законодателство, което изцяло забранява конверсия; и/или
• Законодателство, което забранява конверсията спрямо пространствените прагове, посочени в
индикатора; и/или
• Законодателство, което позволява конверсия, но изисква компесационни мерки (напр.
залесяване), които биха гарантирали ненадвишаването на пространствените прагове.
Ако нито едно от горепосочените не е налице, тогава отговорът би бил „Не, приложимото
законодателство не е достатъчно за оценяване на този индикатор с прагове на базата на закона”.
Пространствените данни за площта/промяната в площта на гората в страната няма да бъдат
включени тук – същите не са приложими за този въпрос. Вместо това, подобни данни могат да бъдат
използвани като част от доказателствата за оценяване на прилагането на закона и да бъдат включени
там.
Прилагане на законодателството и налични данни за употребата на земята
1. В началото това трябва да бъдее третирано по същия начин, както за Категория 1 –
необходимо е да бъдат дадени становища относно това дали законодателството (което е
идентифицирано при колонка „Законодателство”) е ефективно приложено в сила или не, като
въпросните становища трябва да бъдат подкрепени с доказателства. Източниците на
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информация, използвани в подкрепа на становищата относно прилагането в сила, трябва да
бъдат упоменати в текста, и напълно изброени в следващата колонка „Източници”.
2. Информацията, която използва пространствени данни, също трябва да бъде използвана в
подкрепа на всякакви заключения относно прилагането на законодателство (напр.
източниците посочват, че горската покривка се увеличава или намалява). Това трябва да бъде
ясно разграничено от информацията относно прилагане на закона.
За тази колонка е важно да се използва цялата възможна информация и толкова повече източници,
колкото е възможно. Информацията от източници, различни от държавните/правителствените, е
особено полезна. По отношение на пространствената информация е от полза да има повече от един
източник с цел триангулирането/потвърждаването на данните.
Водещи въпроси:
• Приложимото законодателство влязло ли е в сила?
• По какъв начин е приложен законът? Какъв е видът действащи мониторингови органи?
• Има ли други налични данни, за да се направи заключение за или да се подкрепи
обозначаване на нисък риск или конкретно определен риск?
• Има ли някакви обществено достъпни данни, свързани с промени в покривката на земята,
които да показват промени в горската покривка в рамките на последните 5 години?
• Конверсията понастоящем превишава ли 0.02% или 5000 ха нето през последните 5 години?
• Цитирали ли сте приложими източници и позовали ли сте се на тях в правилния за това
контекст?
Източници
Що се отнася до Категория 1, източниците, използвани за даване на становища относно прилагането
на законодателството, следва да бъдат именувани (така че ние да знаем какво е то, преди да
последваме линка) и подчертани. Уебсайтовете на приложимите части от законодателството също
могат да бъдат представени.
Водещи въпроси:
• Изброили ли сте всички източници, използвани за попълването на колонката „Прилагане на
законодателството”?
• Уверили ли сте се, че наименованията на уебстраниците и академичните текстове и други
източници са включени?
• Уверили ли сте се, че уебстраниците са активни и че са достъпни за всички (т.е. без изискване
на онлайн оторизация за достъп до съответния линк)?
Обозначаване на риска
Тази колонка все още не е била използвана, но трябва да бъде използвана. Ако е възможно да се
направи заключение за това, че пространственият праг може да бъде спазен чрез оценяване на
прилагането на законодателството, тогава ще бъде представено обозначаване на риска за страната.
Ако е възможно да се заключи, че пространственият праг може да бъде спазен чрез оценяване на
прилагането на законодателството, и бъде оценено, че приложимото законодателство е влязло в
сила, тогава страната ще бъде обозначена като нисък риск. Ако пространственият праг не може да
бъде спазен чрез оценяване на законодателството, тогава обозначаването на риска ще бъде
НЕПРИЛОЖИМО, като за страната ще се изисква отделен пространствен анализ.
Водещ въпрос:
• Включили ли сте обозначаването на риска на базата на оценка (ако е приложимо)?
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Категория контролирана дървесина 5 – Генетично модифицирани
организми (ГМО)
В този Раздел 9 ГМО контекстни въпроса ще ви предоставят възможността
да идентифицирате и оцените риска от генетично модифицирани
дървета, налични в България. На базата на тези отговори попълнете
таблицата, като идентифицирате и оцените риска от включването на
генетично модифицирани дървета в снабдяването на дървен материал.
Индикатор 5.1. на Съвета по стопанисване на горите (FSC) PRO-60-002a– понастоящем предмет на
консултация
Например: Няма търговско ползване на генетично модифицирани дървета
Описание, праг и мотивировка:
Въз основа на въпросите по-долу. Дайте описание на съображенията във връзка с оценяването на
риска
1. Ползването на ГМО в лесовъдството е допустимо единствено с одобрение. Съгласно
официалните становища на Министерството на земеделието и храните България е страна,
свободна от горски култури с ГМО. Това е посочено в 10 различни уведомителни писма,
изпратени от Министерството до Европейската комисия в потвърждение на това, че България
няма да отглежда ГМО-та, включително дървета. По силата на Директива 2001/18/ЕО от 03
октомври 2015 г. всяка една държава-членка има възможността да посочи дали желае или не
да забрани култивирането на ГМО продукти, които вече са били предмет на заявления или
оторизации; България е посочила, че действително желае да забрани подобни продукти.
2. В съответствие с националното законодателство в сферата на лесовъдството, регистрацията
на основен материал като репродуктивен материал, съдържащ генетично модифицирани
организми, е предмет на контрол с цел определянето на това дали е в съответствие с
постановленията на специални закони в Република България, и чрез оценяване на риска от
тях като причиняващи неблагоприятни ефекти за човешкото здраве или околната среда.
3. Понастоящем в България няма регистрирани ГМО дървета.
Източници на информация (посочете източниците, ако има различни типове информация, като
например доклади, закони, норми, членове, новинарски статии от уебстраници и др.).
Законови актове на ЕО за ГМО на уебсайта на Министерството на земеделието и храните:
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH/EUZakonodatelstvo/GMO.aspx
Карта на буферните зони около защитени обекти по Натура 2000 на уебсайта на Министерството на
околната среда и водите:
http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Biodiversity/Tatiana/GMO_buffer.pdf
Закон за генетично модифицираните организми /2005/: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501153
Закон за защита на околната среда /2002/:
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http://www3.moew.government.bg/files/file/Soil/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети /2009/:
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135587536
Наредба за освобождаването на ГМО-та в околната среда и тяхната пласиране на пазара /2005/:
http://www.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/BR/naredba_za_osvobojdavane_na_genet
ichno_modifizirani_organizmi_v_okolnata_sreda_i_puskaneto_im_na_pazara.doc
Наредба № 21 от 12 ноември 2012 за условията и процедурите за одобрение, определяне,
регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, и събирането и
извличането на горски репродуктивен материал, неговото степенува, търговия и внос:
http://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2135824846
Национален списък на всички одобрени горски източници в рамките на цялата страна:
http://www.iag.bg/data/docs/Nat._list_1.2015.xls
Определете риска или като ´конкретно определен риск´, или като ´нисък риск´
Нисък риск
Контролни мерки и контролери
(идентифицирайте специфичните съответни контролни мерки и контролери)
Неприложимо

НАПЪТСТВИЕ:
При оценяването на прагове за използването на ГМО-та ще бъдат взети под внимание следните
аспекти, където това е приложимо:
a) В площи, където ГМ-дървета са допустими в търговски насаждения, ще бъдат оценявани
системите за контрол на ползването на ГМО. Способността за локализиране на насаждения на
ГМ-дървета посредством официални документи е важен фактор при определянето на риска и
изпълнението на контролните мерки.
b) В страни или площи с лошо управление или неясно управление на ГМО-та оценката на риска
трябва да бъде с фокус върху наличието на ГМ-дървета в насаждения и/или гори.
‘Нисък риск’ прагs:
1. Употребата на ГМО е незаконна съгласно приложимото законодателство за площта, предмет
на оценка, и оценката на риска за съответните индикатори от Категория 1 потвърждават, че
приложимото законодателство е влязло в сила ('нисък риск'), ИЛИ
2. Няма търговско ползване на ГМ дървесни видове в рамките на площта, предмет на оценка, и
3. Другите налични доказателства не оспорват обозначаването ‘нисък риск’.

Прагове за ‘конкретно определен риск’:
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4. Употребата на ГМО е незаконна съгласно приложимото законодателство за площта, предмет
на оценка, но оценката на риска за съответни индикатори от Категория 1 потвърждава
‘конкретно определен риск', ИЛИ
5. Има търговско ползване на ГМ дървесни видове в рамките на площта, предмет на оценка.
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Въпрос в рамките на ГМО контекста

Има ли някакво законодателство, което
1 обхваща ГМО (дървета)?

Отговор

ДА

Източници на информация (избройте източниците, ако има различни типове
информация, като например доклади, закони, норми, членове, новинарски статии
от уебстаници и др.).
Закон за генетично модифицираните организми; Закон за защита на околната среда;
Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
Наредба за освобождаването на ГМО-та в околната среда и тяхната пласиране на
пазара /2005/; Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и процедурите за
одобрение, определяне, регистрация и отмяна на източниците на горската
семепроизводствена база, и събирането и извличането на горски репродуктивен
материал, неговото степенува, търговия и внос; Национален списък на всички
одобрени ГМО източници в рамките на цялата страна;

Приложимото законодателство за
площта, предмет на оценка, включва ли
забрана на търговско ползване на ГМО
2 (дървета)?

ДА

Има ли доказателства за неоторизирано
3 ползване на ГМ-дървета?

НЕ

По силата на Чл. 75 от Закона за генетично модифицираните организми от 2010 г.
Министърът на земеделието и храните, след консултация с Министъра на околната
среда и водите и Министъра на здравеопазването, може да предложи на
Министерския съвет ограничаването или забраната на употребата или продажбата на
ГМО като продукт или като част от продукт, който е оторизан за пласиране на пазара,
включително дървета.
Уебсайт на Министерството на земеделието и храните:
http://www.mzh.government.bg; Уебсайт на Министерството на околната среда и
водите: http://www.moew.government.bg/; Уебсайт на Изпълнителната агенция по
горите: http://www.iag.bg/;

НЕ

Национален Регистър на основните източници
(http://www.publicregisters.info/r/Registyr_na_izdadenite_razresheniya_za_osv/102506/)
по силата на Наредба № 21 от 12 ноември 2012 г. за условията и процедурите за
одобрение, определяне, регистрация и отмяна на източниците от горската
семепроизводствена база, и събирането и извличането на горски репродуктивен
материал, неговото степенува, търговия и внос; Регистър на издадените
разрешителни за освобождаването на ГМО-та в околната среда
(http://www.publicregisters.info/r/Registyr_na_izdadenite_razresheniya_za_osv/102506/)

НЕ

Няма информация

Има ли някакво търговско ползване на
4 ГМ-дървета в страната или региона?
Има ли някакви съдебни дела, свързани
5 с ГМ-дървета в страната или региона?
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Изискват ли се лицензи за търговско
6 ползване на ГМ-дървета?
Има ли някакви лицензи, издадени за
ГМ-дървета съответни за площта,
предмет на оценка? (Ако Да, в кои
региони, за какви видове и на кои
7 юридически лица?)
8 Какви ГМ ‘видове’ са използвани?
Може ли да бъде ясно определено в кои
9 МЕ-ци са използвани ГМ-дървета?

ДА

НЕ
неприложимо

Национален Регистър на основните източници по силата на Наредба № 21 от 12
ноември 2012 г. за условията и процедурите за одобрение, определяне, регистрация
и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, и събирането и
извличането на горски репродуктивен материал, неговото степенува, търговия и
внос;
Решение на Министерството на земеделието и храните (отговорно за норми за ГМО
дървета в лесовъдството) относно освобождаването и забраната на ползването на
ГМО продукти, включително дървета
(http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/News/15-10-01/.aspx)

неприложимо
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Експертна консултация

1.

Име

И-мейл

Адрес

Длъжност Организация

Площ на експертизата
Осъществен
(категория/подкатегория) контакт

Александър Дунчев

adountchev@wwfdcp.bg

Град София

Лесничей

1,4,5

p.t.dermendzhiev@gmail.com

Град Пловдив

Директор

2.
Пенчо Дерменджиев
3.
4.
5.
и
т.н...

WWF
Лесозащитна
станция

Час/дата на срещата

1,4,5
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