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РЕЗЮМЕ 
 

ИСТОРИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА  
 

 

Незаконният дърводобив представлява 10–30% от общия дърводобив в световен мащаб, като 

някои оценки отчитат до 20–50%1, когато е  включено пране от незаконна дървесина, и 

нарастващо участие на организираната престъпност. Понастоящем значителна част от 

незаконният дърводобив се извършва от организирани престъпни мрежи, използващи 

международна мрежа от полузаконни бизнеси и корпоративни структури, за да скрият своите 

незаконни дейности, които включват креативно счетоводство за пране на престъпни приходи 

или тайни споразумения с висши държавни служители. Организираната горска престъпност 

продължава да се развива и да разработва нови методи за извършване на престъпления в 

горите и пране на незаконна дървесина. 

 

В Дунавско-Карпатския регион и България горската престъпност е признат проблем, който 

нанася  щети на  горите в Европа и подкопава правителствените политики за устойчиво 

управление и защита на горите. Според WWF България, 2,5 милиона м3 дървен материал, или 

приблизително една трета от общото годишно производство, се губят годишно от незаконна 

сеч2 и генерират близо 150 милиона лева (приблизително 77,7 милиона евро) за тези, които са 

замесени в незаконния дърводобив. 

 

Въпреки че Регламентът на ЕС за дървесината (EUTR) влезе в сила през 2013 г., за да спре 

пускането на незаконни изделия от дървен материал и хартия на европейския пазар, EUTR и 

националното законодателство насочено срещу незаконния добив в България до момента не са 

приложени с пълен ефект поради различни пропуски и пречки.  

 

Проектът  „Инициатива на ЕС за борба с престъпленията в областта на горите“ (EU Forest Crime 

Initiative”) има за цел да подобри ефективното правоприлагане чрез стимулиране на мрежи, 

които могат да разкриват престъпленията в областта на горите и да реагират на тях. 

 

Проектът се осъществява в 6 държави: Белгия, България, Франция, Румъния, Словакия и 

Украйна. Част от проекта е изчерпателен анализ за по-добро разбиране на горската 

престъпност в различните държави чрез анализ на пропуските и идентифициране на 

предизвикателствата по веригата за прилагане. Анализът включва също идентифициране на 

потенциала за разкриване на повече случаи, както и възможностите за подкрепа на горското 

управление и правоприлагащите структури, необходими за борба с престъпността в горите.  

 

За анализа на пропуските за България беше определена целева група от ключови 

заинтересовани страни, които да попълнят въпросник и да присъстват на семинар в София през 

ноември 2019 г. Техните отговори и резултатите от дискусиите по време на семинара са в 

основата на този анализ на пропуските.  WWF изготви и допълнителна оценка. 

                                                
1    Nellemann, C. (Editor in Chief); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, 
S. (Eds). 2016. The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And Security. 
A UNEP INTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–
Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org - достъпен  тук 
2 https://wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps 

http://www.rhipto.org/
http://www.rhipto.org/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7662/-The_rise_of_environmental_crime_A_growing_threat_to_natural_resources_peace%2C_development_and_security-2016environmental_crimes.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps
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КЛЮЧОВИ КОНСТАТАЦИИ В РЕЗУЛТАТ ОТ 

АНАЛИЗА  
 

Отговорите и мненията на респондентите и участниците в семинара показват, че има 

многобройни предизвикателства, пропуски и пречки, които могат да застрашат правилното 

прилагане на националните закони, предназначени за борба с горската престъпност в 

България. 

 

На първо място, анкетираните заявиха, че престъпленията в областта на горското 

стопанство са от първостепенно значение по отношение на щетите върху околната 

среда, укриването на данъци и загубата на приходи в сравнение с други 

престъпления и, че борбата срещу тях е от ключово значение за тяхната агенция и орган. 

Участниците в семинара също така признаха съществуването на организирани 

престъпни групи, занимаващи се с горски престъпления в България. 

 

Анализът на пропуските за България показва:  

 

→ Проблеми с ресурсите и знанията. Капацитетът на съответните органи за борба с 

престъпленията в областта на горите е недостатъчен на определени нива, което показва 

несъответствие между мисията/намерението и реалното положение. Горските служители 

имат опит в прилагането на Закона за горите,  но им липсват познания и капацитет относно 

законодателството за опазване околната среда или европейските директиви. На ниво 

регионални дирекции по горите липсва човешки и финансов капацитет.  

 

Липсата на обучения по цялата верига за правоприлагане по всяка вероятност влияе на 

разбирането относно горската престъпност и готовността/мотивацията за борба с тези 

престъпления от страна на съответните органи, а (много) ниската средна заплата за горския 

персонал и инспекторите не стимулира заемането на свободни позиции и ангажирането на 

мотивирани и квалифицирани специалисти. 

 

→ Липсата на национална инвентаризация на горите затруднява извършването на независим 

контрол върху данните относно промените в горите, както и липсата на ясно дефинирани 

показатели за измерване на ефективността на контролните дейности. В България все още 

липсва единна електронна система за обработка на информацията относно планирането, 

маркирането, използването, сертифицирането, изпращането и обработката на дървен 

материал. 

 

→ Корупцията е определена като критичен общ знаменател и утежняващ фактор за горските 

престъпления на всички нива; като пример, това е подчертано от липсата на готовност за 

борба с горските престъпления, извършени от или с участието на горски служители.  
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Освен това липсва защита на хората, разкриващи нарушения, предвид рисковете, на които са 

изложени. Престъпниците  може да не са преследвани, тъй като в повечето случаи са 

безработни и не могат да платят.  

 

→ Организацията на горския сектор в България може да доведе до конфликт на интереси и 

политически натиск, тъй като Изпълнителната агенция по горите зависи от Министерството на 

земеделието, храните и горите. Липсата на прозрачност и конкуренция в процесите на 

договаряне и изпълнение на дърводобивни дейности и търговия с дървен материал, създава 

благоприятни условия за процъфтяване на незаконния дърводобив. 

 

→ Законодателната рамка, свързана с престъпленията в областта на горското стопанство, като 

цяло е добра, но все още има някои вратички, главно по отношение на прилагането на място. 

Нивото на санкциите е твърде ниско, за да има възпиращи последици, наказателните и 

административните разпоредби в законодателството в областта на горското стопанство са 

сложни и в изобилие, а очевидно има ниска осведоменост и слаб опит с Регламента на ЕС за 

дървесината, включително относно възможностите да се подават сигнали от трети страни.  

 

→ Има множество начини и методи (Modus operandi) за извършване на горски престъпления и 

нарушаване на закона. Участниците в незаконния дърводобив са разнообразни и понякога 

свързани с организираната престъпност. „Изсичане на немаркирани дървета в горски 

насаждения, предназначени за сеч“ е най-често срещаният начин за извършване на незаконен 

дърводобив според респондентите от проучването. „Дърводобивна дейност извън разрешения 

периметър“ се нарежда на второ място. „Превоз на незаконно добита дървесина без превозен 

билет“ се класира на трето място сред начините за извършване на незаконни дейности в горите.  

 

→ От съдебна гледна точка се полагат усилия за борба с дребните престъпления, но е 

очевидна липсата на успех при по-сериозни горски престъпления, вероятно включващи 

организирана престъпност. Много ниският процент на събираемост на санкциите (в момента 

10-15%) показва, че системата за правоприлагане и съдебната система като цяло не работят 

както трябва. Това създава чувство за безнаказаност у нарушителите и практически обезсмисля 

наказателните разпоредби на Закона за горите.  

 

Такива случаи не се откриват поради липса на опит / доказателства или заради корупция, и 

не се разглеждат от съдилищата (или им се отдава твърде малко значение). Досъдебното 

производство се изпълнява за много малка част от жалбите, изпратени до прокуратурата и 

някои дела могат да бъдат прекратени, преди да се стигне до съда. 

 

→ В процеса на разследване, дефинирането и приписването на незаконния дърводобив на 

организираната престъпност може да бъде предизвикателство. Предварителните 

разследвания като цяло са слаби, недостатъчни и бавни, а разкриването и докладването на 

престъпления обикновено закъснява. Процедурите за изграждане на случай са дълги и сложни, 

а доказателствата, събрани по време на теренните разследвания, могат да се окажат неясни и 

неприложими. Изглежда, че криминалистичните методи не се използват на практика в 

подкрепа на разследванията. 
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Политическият натиск върху горската система и възможната връзка на политиците с 

организираната престъпност затрудняват разследването на големи случаи на горски 

престъпления. Изглежда, че корупцията и укриването на данъци не се разследват.  

 

→ Има какво да се подобри по отношение на сътрудничеството между неправителствените 

организации (НПО) / Гражданските организации и властите, както и по веригата за 

правоприлагане, за да се повиши ефективността в борбата срещу горската престъпност. Също 

така, надзорната функция на НПО е твърде зависима от наличието на финансиране, което 

напоследък е силно ограничено и намалява. Въпреки това, НПО  бяха идентифицирани като 

звено с важна роля в разкриването и докладването на горски престъпления. 

 

Настоящият доклад не съдържа конкретни препоръки, въпреки че някои възможни решения 

вече са идентифицирани в таблицата в приложение 4. В подкрепа на борбата срещу горската 

престъпност,  до началото на 2021 г. ще бъде изготвен наръчник с препоръки. В него ще 

бъдат поместени  всички ключови уроци и най-добрите практики, идентифицирани по време 

на проекта, както и формулираните препоръки. 

 

КЛЮЧОВИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ   
 

Горска престъпност  

 

Според Интерпол, „горска престъпност“ е общ термин, описващ престъпна дейност (извършена 

в противоречие с националното или международното право) в горския сектор. Терминът 

обхваща  цялата верига - от добива (извършването на незакона сеч) и транспортирането, до 

преработката, продажбата, вноса и износа. Терминът се отнася и до онези нарушения, които 

улесняват подбна дейсност, вкл. документални измами, корупция и пране на пари3. 

 

Организирана престъпност 

 

Според Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (2004)4: 

а) „Организирана престъпна група“ означава структурирана група от три или повече 
лица, съществуващи за определен период от време и действащи съгласувано с цел 
извършване на едно или повече тежки престъпления или нарушения, установени в 
съответствие с тази конвенция, с цел да получи, пряко или косвено, финансова или 
друга материална изгода; 

 б) „Сериозно престъпление“ означава поведение, представляващо престъпление, което 
се наказва с максимално лишаване от свобода за най-малко четири години или по-
сериозно наказание. 

 

Свързани с бедността горски престъпления  

Организираната престъпност е нещо различно от свързаните с бедността горски 
престъпления5. Службата за наркотици и престъпност на Обединените нации дефинира, че 

                                                
3https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-web.pdf 
4https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-
crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOL
S_THERETO.pdf 
5  https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf 

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
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„въпреки че по отношение на престъпността, незаконните дейности са свързани (например 
бедни фермери, са наемани за дървосекачи, а бедни доставчици стават трафиканти),  все пак е 
от огромно значение да се прави разлика между незаконни прояви, мотивирани от нужда и 
бедност, и такива, движени от алчност и жажда за още по-висока печалба.  В развиващите се 

страни бедността може да бъде фактор, който предизвиква престъпленията срещу гората и 
дивата природа (…).  Имайки предвид това, официалното криминализиране може да e пагубно 

за хората, които са директно зависими от горските ресурси и дивата природа, за да осигурят 
препитанието си.“  

 

Корупция  

 

Няма единно определение за корупция. Интерпол определя корупцията като: 

● злоупотреба с поверена власт за лична изгода, или 

● всеки акт на действие или бездействие от отделни  лица или организации, публични или 

частни, в нарушение на дълг или  задължение по закон или доверие, с цел изгода или печалба.  

 

Годишните загуби в световен мащаб в резултат от корупционни дейности в горите се оценяват 

на около 29 милиарда долара. Подкупът се отчита като най-честата форма на корупция в 

горския сектор. Други форми на корупция,  най-често срещани след подкупа, са следните: 

измама, злоупотреба с длъжност, изнудване, кронизъм и непотизъм6. 

        

Modus operandi (Методи, начини на извършване) 

 

Modus operandi се отнася до методите, използвани за извършване на горски престъпления (виж 

определението за горска престъпност по-горе) по цялата верига на, от незаконния добив на 

дървесина, до транспорта и търговията. 

 

Нарушение 

За целите на този доклад терминът „нарушение“ включва всички дейности, които могат да 
бъдат обект на криминални или административни наказания. 

 

Оператор 

Термин, използван за Европейския регламент за дървесината (EUTR) и означава всяко 

физическо или юридическо лице, което пуска на пазара дървен материал или изделия от 

дървен материал. 

 

Трети лица 

Термин, използван за Европейския регламент за дървесината (EUTR) и означава всички 

заинтересовани страни, извън компетентните органи. 

 

Съкращения  

 

ОГО: организации на гражданското общество  

ИАГ: Изпълнителна агенция по горите  

EUTR:  Регламентът на ЕС за дървесината 

НПО: неправителствена организация  

РДГ: Регионална дирекция по горите  

МСП: малки и средни предприятия  

                                                
6 Uncovering the risks of corruption in the forestry sector, Interpol (2016) 20 pages.   
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ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА  
 

Горската престъпност е нарастващ проблем свързан с организираната престъпност и 

корупцията. Във финансово отношение престъпленията, свързани с околната среда са третият 

по големина престъпен сектор в световен мащаб. Загубите от тези престъпления възлизат на 

110-281 милиарда щатски долара през 2018 г., като от тях  51-152 милиарда щатски долара7 са 

свързани с незаконната сеч и други горски престъпления.  

 

През 2013 г. ЕС прие ново законодателство - Регламентът на ЕС за дървесината  (EUTR), за да 

се справи с продуктите на пазара на ЕС, получени от незаконен дърводобив. Въпреки това 

вратичките в EUTR и неговото прилагане, както и пропуските в прилагането на други 

национални закони в държавите членки, досега възпрепятстваха реалните промени в това 

отношение.  

 

Проектът „Инициатива на ЕС за борба с престъпленията в областта на горите“ има за цел да 

даде възможност за ефективно правоприлагане чрез стимулиране на мрежи, които са в 

състояние да разкриват престъпленията в областта на горите и да реагират на тях.  

 

Проектът се осъществява в 6 държави: Белгия, България, Франция, Румъния, Словакия и 

Украйна.  

 

Проектът включва провеждане на цялостен анализ на пропуските, както и формулиране на 

препоръки за това как да се преодолеят тези пропуски. Проектът също така има за цел да даде 

възможност на гражданското общество да подава сигнали и да бъде информиран партньор на 

властите. 

 

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА И ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ  

В Румъния, България, Словакия и Украйна проектът се фокусира върху горската престъпност 

на национално ниво, както и трансграничната горска престъпност. 

 

В Белгия и Франция проектът се фокусира върху високорискови вносни изделия от дървен 

материал и / или такива със сложни вериги за доставки, целящи да мотивират съществуващите 

мрежи за борба с престъпността в околната среда към независими разследвания. 

 

 

По-конкретно в България, този проект има за цел да осигури по-добро разбиране за това какво 

представлява  горската престъпност чрез анализ на пропуските и предизвикателства по 

веригата за прилагане, както и на възможностите за откриване на случаи, които могат да бъдат 

отнесени до съда. Проектът цели да подкрепи горското управление и правоприлагащите 

структури по отношение на борбата с  престъпността в регионалния горски сектор, като по този 

начин подпомогне  прозрачността, управлението и законността в  целеви държави в Европа и 

като мотивира политическата воля за ограничаване на престъпленията в горите/ . 

                                                
7 Nellemann, C.; Henriksen, R., Pravettoni, R., Stewart, D., Kotsovou, M., Schlingemann, Shaw, M. and Reitano, T. (Eds). 2018. 
World atlas of il- licit flows. A RHIPTO-INTERPOL-GI Assessment. RHIPTO -Norwegian Center for Global Analyses, 
INTERPOL and the Global Initiative Against Transnational Organized crime. www.rhipto.or. www.interpol.int  
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ЦЕЛЕВА ГРУПА  
 

Целевата група за анализ на пропуските в България включва всички заинтересовани страни, 

които са част от веригата за правоприлагане от горските институции до съдебните органи. 

 

Подходът на партньорите по проекта беше насочен към най-подходящите заинтересовани 

страни, въз основа на техните позиции и опит, за да се гарантира разработването на подходящ 

и информативен анализ на пропуските. 

 

Следвайки тази обосновка, WWF и Интерпол избраха малка група хора, съсредоточена върху 

заинтересованите страни, които официално отговарят за борбата с горската престъпност и, за 

които се смята, че биха генерирали най-много добавена стойност към анализа на пропуските 

(като компетентния орган по EUTR, полицията, прокурори, съдии, горски институции и др.). 

 

Разработване на въпросник  

 

Партньорите по проекта разработиха въпросник за горската престъпност, за да се събере както 

количествена, така и качествена информация, за изготвянето на цялостен анализ, както и да се 

отразят личните възгледи на целевата група. Въпросникът беше разпространен до всички 

ключови заинтересовани страни, идентифицирани от партньорите по проекта. 

 

Проучването се фокусира върху 4 основни части: 

● Общи познания за горските престъпления, незаконната сеч и търговия на национално ниво, 

включително методи за извършване на горски престъпления; 

● Общи познания за регламента на за дървесината и друго законодателство, свързано с 

горската престъпност; 

● Сътрудничество по веригата за правоприлагане; 

● Заключения за съществуващите предизвикателствата по отношение на преследването и 

потенциала за повече дела/случаи. 

 

Можете да видите  пълното проучване за правоприлагащата верига в приложение 5. 

Подготвена беше и адаптирана версия на проучването за НПО и ОГО (Виж приложение 6). 
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Семинар в София  

 

Национален семинар за горската престъпност се проведе на 19 и 20 ноември 2019 г. в София. 

На семинара присъстваха общо 19 заинтересовани страни и представители на съответните 

органи, участващи в борбата с горската престъпност.  

 

Семинарът целеше да обедини представители на всички ключови заинтересовани страни и 

компетентните органи, които се борят с горската престъпност, за да обменят опит, да бъдат 

информирани и да постигнат общо разбиране за съществуващите престъпления, случващи се в 

българските гори.  

 

Целта беше също така да се подобри сътрудничеството между правоприлагащите органи, да се 

повиши осведомеността и да се привлече вниманието на институциите и държавата по 

отношение на горската престъпност. 

 

 

Ключова информация, свързана със семинара и направеното проучване (анкети / 

въпросници)  

 

ПРОУЧВАНЕ СЕМИНАР В СОФИЯ 

Дати  Респонденти Брой 
попълнени 

анкети 

Дати Брой 
участници 

Участници / 
представители на 

различните звена по 
веригата  на 

правоприлагане  

Анкетите бяха 
за първи път 
изпратени до 
заинтересо -

ваните страни 
на  

1 октомври  
2019  

 
Отговорите са 
получени не 
по-късно от  

16 ноември 
2019. 

● Изпълнителна 
агенция по 
горите (ИАГ)  

● Генерална 
дирекция 
национална 
полиция  

● Дирекции на 
национални 
паркове  

● Регионални 
дирекции по 
горите (РДГ) 

● НПО 

26 19 и 20 
ноември 

2019 

19 ● Природозащитни 
организации   

● Министерство на 
вътрешните работи  

● Полиция  
● Митници  
● Прокуратура  
● ИАГ  
● РДГ  
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Декларация за непоемане на отговорност: информацията, представена в част 2 - Контекст, 

описва ситуацията до 30 април 2020 г. Възможни промени, влезли в сила след тази дата, не 

са отразени в този доклад. 

 

2.1 НАЦИОНАЛЕН И ГОРСКИ КОНТЕКСТ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ГОРСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ  
               

Горски контекст  

 

Територията на България представлява общо 11,1 милиона хектара, от които 4,14 милиона са 

гори, т.е. 37,3% от общата земна площ на страната89. 

 

Основните дървесни видове в българските гори са: бук, цер и други видове дъб, бял бор, черен 

бор и смърч10. 

 

Според ФАО (Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации), 572 000 хектара 

гори са включени в  защитени, което е приблизително 15% от общата площ на горите11. Въпреки 

това, строга защита се прилага само в някои защитени зони като резерватите, които 

представляват 78 000 хектара.  

 

В допълнение, Министерството на земеделието, храните и горите определи 111 000 хектара като 

стари гори, които са понастоящем законно защитени в рамките на мрежата Натура 2000. Някои 

от старите горите включени в заповедта на министъра са предложени от WWF. Те са избрани въз 

основа на теренни проучвания на естествени гори на възраст над 100 години, които имат 

характеристики на стари гори. 

 

Горска престъпност  

 

Различните заинтересовани страни, включително държавните органи, 

неправителствените организации и медиите отчитат незаконният дърводобив 

като основен екологичен и икономически проблем в Дунавско-Карпатския 

регион12. 

 

 

Според WWF, нивото на незаконния дърводобив възлиза на 2,5 милиона м3 или 

приблизително една трета от общото годишно производство,13. То генерира близо 150 

милиона лева (приблизително 77,7 милиона евро) загуби за държавата. 

 

Незаконните практики в горите все повече намират място, като формално законни или 

документално скрити, т.е. незаконният дърводобив се осъществява при регламентирани сечи 

чрез редица схеми, които позволяват скриване на реалните обеми на отсечената и 

                                                
8 http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BGR 
9 http://facesmap.boku.ac.at/library/FP1201_Country%20Report_BULGARIA.pdf 
10 http://facesmap.boku.ac.at/library/FP1201_Country%20Report_BULGARIA.pdf 
11 http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=BGR 
12 Development of Common Integrated Management Measures for Key Natural Assets in the Carpathians. Appleton, M. R. and 
Meyer, H. Editors. s.l. : WWF Danube-Carpathian Programme, Vienna, 2014, Integrated Management of Biological and 
Landscape Diversity for Sustainable Regional Development and Ecological Connectivity in the Carpathians (Work Package 4).  
13 https://wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps 

https://wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps
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транспортирана дървесина и се реализират особено лесно при отдаване на добива "на корен"14. 

 

Съвсем наскоро, WWF България заведе дело срещу българското Министерство на околната 

среда и водите за нарушения свързани с дърводобива на територията на Национален парк 

Пирин. Под предлог, че се извършват санитарни сечи, в парка могат да бъдат отсечени дървета 

в нарушение на Закона за защитените територии15. 

 

По отношение на неотдавнашните и текущи инициативи за борба с незаконната сеч и горската 

престъпност, WWF-България разработва мобилно приложение за докладване на незаконни 

сечи в българските гори16. WWF разработи и поддържа платформата Горска географска 

информационна система (ГИС платформа)17 с множество слоеве информация, 

включително слоеве със старите гори, горите с висока консервационна стойност, защитените 

територии и разрешителните за дърводобив. И двата инструмента на WWF,  ГИС платформата 

и мобилното приложение се допълват взаимно и са предназначени да бъдат използвани от 

широката общественост и горските власти с цел повишаване на прозрачността и достъпа до 

актуална информация за горите.. 

 

Междувременно ИАГ предприе няколко мерки за по-добро прилагане на горското 

законодателство и борбата с незаконната сеч. Част от тези мерки е например 

възможността за изпращане на сигнали на спешен телефонен номер в случай на пожари и 

незаконни горски дейности. 

 

През 2017 г. са изпратени 8539 сигнала благодарение на този нов инструмент, от които 28% са 

свързани с незаконна сеч, 11% са свързани с транспортиране на незаконна дървесина и 6% със 

съхранение на незаконна дървесина. Други мерки включват: маркиране на транспортираната 

дървесина с пластини с уникален номер, въвеждане на електронен регистър с публичен достъп 

за предприятия и складове, в които се изпраща дървесината18. Също така, всички камиони, 

превозващи дървен материал, вече трябва да бъдат оборудвани с GPS, за да бъдат 

проследявани онлайн в реално време от Регионалните дирекции по горите.   

   

2.2 ПОЛИТИКА И ПРАВНА РАМКА ЗА ГОРИТЕ 

Собственост на горите  

 

74% от горите са държавна собственост, 12% са общински гори, 11% са частни гори, 2% са гори, 

разположени на земеделски територии и 1% от горите са собственост на църковни общности19.  

 

Според Nepcon държавните гори се управляват до голяма степен (около 69%) от държавните 

предприятия по чл. 163 от Закона за горите и приблизително 4% се управляват от 

Министерството на околната среда и водите (включително Национален парк Рила, Национален 

парк Пирин, Национален парк Централен Балкан и всички резервати)20. 

 

Съгласно Закона за горите (2011 г.) горската политика в България се разработва и провежда от 

Министерството на земеделието, храните и горите и се подкрепя от Изпълнителната агенция 

                                                
14 https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/report_illegal_logging_wwf_2014_resume_en.pdf 
15

 https://www.globalgiving.org/donate/54779/wwf-world-wide-fund-for-nature-danube-carpathian-progra/reports/ 
16 https://wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps 
17 https://gis.wwf.bg/mobilz 
18 https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/______2013_2017.pdf 
19 http://facesmap.boku.ac.at/library/FP1201_Country%20Report_BULGARIA.pdf 
20 https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2017-08/NEPCon-TIMBER-Bulgaria-Risk-Assessment-EN-V1.pdf 

https://www.globalgiving.org/donate/54779/wwf-world-wide-fund-for-nature-danube-carpathian-progra/reports/
https://wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps
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по горите (ИАГ).Повече информация за съответното законодателство и политика можете да 

намерите тук. 

Организация на горското управление  

 

На национално ниво ИАГ отговаря за контрола на горските територии извън резерватите и 

националните паркове. На регионално равнище ИАГ се представлява от 16 регионални 

дирекции по горите (РДГ). Регионалните дирекции по горите имат право да упражняват 

контрол върху горските дейности в рамките на техния териториален обхват, да налагат санкции 

и да предоставят методически насоки на собствениците на гори.21.  

 

Шестте държавни горски предприятия също са под опеката на Министерството на земеделието, 

храните и горите.  

 

Всяка една отделна горскостопанска единица има 10-годишен горскостопански план. На 

територията на всяко стопанство (всяка горскостопанска единица) са обособени отдели и 

подотдели. Позволителните за дърводобив се издават за всеки подотдел и съдържат 

информация за вида на сечта, обема и интензивността на сеч, дървесните видове, 

дърводобивната компания и периода, в който дърводобивът трябва да се извърши. 

 

2.3 ОСНОВНИ ДВИГАТЕЛИ НА ГОРСКАТА 

ПРЕСТЪПНОСТ  
 

Според WWF няколко причини или утежняващи фактора обясняват миналото и настоящата 

ситуация по отношение на горската престъпност в България.  

 

По отношение на държавните гори, за основна причина може да се посочи сливането на 

контролни функции и бизнес интересите в една и съща държавна институция (т.е. 

Министерството на земеделието, храните и горите контролира работата на Изпълнителната 

агенция по горите). Допълнителни утежняващи фактори са корупцията, политическия натиск, 

ниските квалификационни изисквания за работниците в дърводобива (изпълняван предимно 

от дърводобивни фирми, рядко от самите стопанства), разпръснатата отговорност при 

дърводобивните операции, неблагоприятните икономически условия (включително бедността) 

и демографска структура.22. Ключова предпоставка за злоупотребите в горите е несъвършената 

законодателна рамка, която позволява неточна инвентаризация на горите (напр. прикриване 

на действителния горски запас), манипулации при определяне на добивите и най-вече 

неефективен контрол по цялата верига на планиране, маркиране, изсичане и транспорт на 

добития дървен материал.23. 

 

Икономическата ситуация също има отрицателно въздействие върху количеството незаконна 

сеч. От 2013 до 2017 г. делът на постоянно бедните домакинства в България се е увеличил, което 

е увеличило и използването на незаконно добит дървен материал като дърва за огрев от най-

бедните домакинства.  

 

Няколко пречки са подчертани и от WWF. Това са много ниската събираемост на наложените 

санкции и глоби (през 2017 г. са събрани само 14,3% от наложени с наказателни постановления 

глоби и санкции), както и фактът, че заплатата на някои от горските служители  е 550 лв. 

(приблизително 280 €), което по никакъв начин не стимулира заемането на свободни позиции 

и ангажирането на мотивирани и квалифицирани специалисти.  

                                                
21  https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2017-08/NEPCon-TIMBER-Bulgaria-Risk-Assessment-EN-V1.pdf 
22 https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/analysis_of_illegal_logging_in_bulgaria_2013_2017.pdf  
23 https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/report_illegal_logging_wwf_2014_resume_en.pdf  

https://logbook.clientearth.org/countries/bgr
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РЕЗУЛТАТИ  
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3.1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО 

3.1.1 Горска престъпност  
 

Декларация за непоемане на отговорност: Въпреки че партньорите по проекта 
приемат, че съществува общо разбиране за „организирана престъпност“ сред 
хората от целевата група, този термин не бе дефиниран първоначално в 
проучването. Позоваванията на термина "организираната престъпност" от 
страна на респондентите могат да включват малко по-различни значения. 

 

Профил и брой на респондентите  

Резултатите по-долу са базирани на 26 попълнени въпросника. 14 респондента са 

заинтересовани страни, принадлежащи към групата на правоприлагащите органи. 12 

респондента са членове на неправителствени организации. Въпросникът за представителите 

на звената по веригата за правоприлагане съдържа 25  въпроса. Въпросникът, предназначен 

за НПО, съдържа 17 въпроса,  (някои въпроси, които не са от значение за тази група 

респонденти, бяха извадени от списъка и бяха добавени 4 въпроса).  

 

За по-голяма яснота споменахме профила на респондентите пред всеки въпрос: 

● само правоприлагащи органи 

● правоприлагащи органи + НПО 

● само НПО 

 

Моля, имайте предвид, че в част 3 от доклада са представени само резултатите от 

въпросниците и семинара. Допълнителната оценка и анализ изготвени от WWF могат да 

бъдат намерени в част 4. 

 

3.1.1.1 Настоящи тенденции (правоприлагащи органи + НПО)  

 

Респондентите бяха попитани дали престъпленията в областта на горското стопанство са 

нарастващ проблем в България, както за местния, така и за вносния дървен материал. 

Респондентите бяха помолени да споделят всяка налична информация. 

 

Като цяло респондентите от неправителствените организации и тези от веригата за 

правоприлагане имат еднакво мнение по отношение на ситуацията с незаконната сеч в 

България. Тенденциите описани и от двете групи са подобни. 

 

3 от респондентите смятат, че горската престъпност се засилва през последните години на 

национално ниво, докато 5 смятат, че намалява.  14 респондента смятат, че няма промяна. 

 

В една от анкетите беше посочено, че организираната горска престъпност остава сериозен 

проблем, докато неорганизираната престъпност намалява и няма значителни социални 

последици. 

 

2 от респондентите от неправителственя сектор считат, че това е нарастващ проблем, тъй като 

горската престъпност става все по-добре структурирана. В същото време, горските престъпления, 

извършени от малцинствени групи / лица, макар и да засягат малки количества дървен 

материал, остават широко разпространени, което ги прави сериозен проблем.  
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Друг респондент от НПО също определя горската престъпност като съществуващ проблем, който 

не намалява въпреки административните мерки (като контрол и правоприлагане) и 

законодателните разпоредби, които се подобряват, поради постоянен политически натиск върху 

горската система. 

 

3.1.1.2 Какво е значението на горската престъпност в сравнение с други 

престъпления (правоприлагащи органи + НПО) 

 

Респондентите бяха помолени да класират значението на горската престъпност в сравнение с 

други престъпления, по отношение на: 1) нанесени щети върху околната среда и 2) укриване на 

данъци и загуба на приходи.  

 

1) Щети 
върху 
околната 
среда 
 

 

 

13 от респондентите смятат, че престъпленията в горското стопанство са много важни в 

сравнение с други престъпления по отношение на щетите върху околната среда. 7 

респондента класифицират горската престъпност като важен, а 3 респондента като 

умерено важен проблем.  

 

По-долу са дадени няколко примера, изброени от респондентите в подкрепа на техните 

твърдения: 

• Извършването на дърводобив над допустимите обеми и изграждането на гъста пътна 

мрежа в горите (често нерегулирана) за извоз на добития материал, води до ерозия, 

замърсяване на водните течения и почвите, както и до намаляване на качеството на 

повърхностните води. Ценни местообитания се унищожават при голи сечи или 

дърводобив с висока интензивност. Дърводобивът в стари гори е особено голям 

проблем.  

• Незаконната сеч може да доведе до нарушаване на екологичното законодателство 

(напр. Натура 2000, Законът за защитените територии, Законът за биологичното 

разнообразие), а по този начин създава и отрицателни въздействия върху околната 

среда (например води до ерозия или директна загуба на биологичното разнообразие). 

2) 
Укриване 
на 
данъци и 
загуба на 
приходи 

7 респондента смятат, че горската престъпност е много важна в сравнение с други 

престъпления, особено в контекста на укриването на данъци и загуба на приходи. 14 

респондента класират този проблем като важен и 1 като умерено важен.  

 

По-долу са дадени няколко примера, изброени от респондентите в подкрепа на тяхното 

твърдение: 

• Горската престъпност води до загуба на приходи и обезсмисля усилията на законно 

практикуващите оператори. 

• Горите са един от малкото останали публични ресурси (особено що се отнася до 

държавни гори, които преобладават в България) и всяка незаконна дейност води до 

укриване на данъци и загуба на приходи -  не само парични, но и по отношение на 

екологичните услуги. 

Друго  ● Деформация на ценностната система на обществото: липсата на ефективни 

наказателни мерки и чувство за безнаказаност води до негативни последици в 

обществените отношения (недоверие, подозрения). 

● Горската престъпност води до конфликти за земя и ресурси и засяга местните 

общности24.  

 

                                                
24 Въздействието върху местните общности може да бъде разнообразно. От екологична гледна точка незаконната сеч 
може да причини ерозия на почвата, наводнения или обезводняване. Престъпленията в горското стопанство пораждат 
страх у местните хора, което е възможно да им пречи да предприемат действия и да изпращат сигнали. Има много 
случаи, в които хора, принадлежащи към местни общности, са били заплашвани, бити или имуществото им е било 
повредено / изгаряно. Повишаването на цените на дървесината също може да бъде въздействие.  
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3.1.1.3 Ключови играчи в незаконния дърводобив (правоприлагащи органи + НПО) 

 

Диаграма на ключовите играчи въвлечени горската престъпност според респондентите 

 
 

Може да бъде трудно  горската престъпност да бъде определена като организираната 

престъпност, тъй като тя може да включва твърде много различни хора / организации, в т.ч. 

гореспоменатите (малки и средни предприятия, горски работници, корумпирани служители и 

др.). 

 

Един от респондентите е разделил организираната престъпност на два типа: 

● изцяло незаконен добив и разпореждане с дървесина, организирана обикновено от 

отделни малочислени групи или по-големи такива, обособени по социално-етнически 

или други  признаци; 

● добив на дървесина от легални сечища, но извън указаните в позволителното 

количества и качество. Този вид престъпност е с най-значими обществено-

икономически последици и се практикува както в горите публична собственост, така и в 

частни горски територии. 

 

 

3.1.2 Национална верига за правоприлагане  
 

3.1.2.1 Познаване на веригата за правоприлагане, прилагане на 

националното законодателство и капацитет / опит на властите в борбата с 
горската престъпност 

 
 
Колко важна е борбата срещу горската престъпност за вас и съответното ви звено / 

агенция / орган? (правоприлагащи органи): 

 7 респондента 
Много важна 

  7 респондента 
     Важна 

 

 
Как бихте оценили познанията си по отношение на горската престъпност? 
(правоприлагащи органи + НПО): 

 

 3 респондента 
     Отлично 

 9 респондента 
     Много добро 

 9 респондента 
          Добро 

  4 респондента 
           Средно 

  1 респондент 
          Ниско 

Бедни граждани, 

вкл. малцинства 

Корумпирани бизнеси  

и длъжностни лица  

Малки и средни 

предприятия  

Организирана 

престъпност  

Горски служители  
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Брой респонденти (от общо 26) 
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Как бихте оценили капацитета на вашата организация в борбата с горската 
престъпност?  (правоприлагащи органи)? 

 

  3 респондента 
     Много добро 

    6 респондента 
          Добро 

  2 респондента 
           Средно 

  2 респондента 
          Ниско 

 

2 респондента са посочили, че капацитетът на тяхната организация е нисък, отчасти поради 

твърде обемната, сложна, неясна и противоречива законодателна рамка, но също и поради 
дублиране на функциите на контролните и правоприлагащите органи. 
 
Корупцията и ниското ниво на интерес от страна на работодателите към борбата с незаконния 
дърводобив също са посочени като проблеми. 
 
6 респондента са взели участие поне веднъж в обучителна сесия / програма за правоприлагане и 
по-успешна борба с престъпленията в областта на горите, докато 3 от респондентите никога не 
са участвали в обучения по темата. 

 
Списък на съответните институции в България, участващи в борбата с горската 

престъпност 25: 

Комисия за борба с корупцията и конфискация на незаконни активи - Митници 

 

Държавни и общински контролни органи по Закона за горите - Изпълнителна агенция по 

горите - Регионални дирекции по горите - Отговорни в звена за управление на горите 

(Държавни горски и ловни стопанства) - Дирекции на природни и национални паркове 

 

Министерство на вътрешните работи - Министерство на финансите - Министерство на 

земеделието, храните и горите - Министерство на околната среда и водите, включително 

Националната служба за защита на природата 

 

Прокуратура – Съд  

 

Неправителствени организации 

 

 
3.1.2.2 Общи познания за законодателната рамка по отношение на горската 
престъпност 

 

Колко важно  е националното и международното законодателство в 

предотвратяването и борбата с горската престъпност за вас и вашето звено / 

агенция / орган?  (правоприлагащи органи + НПО) 

 16 респондента  
  Много важно 

  9 респондента  
      Важно 

 1 респондент  
    Не мога да определя 

 

                                                
25 Списъкът е съставен на база на отговорите на респондентите  
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Как бихте оценили вашите познания по съществуващото европейско 
законодателство по отношение на горската престъпност?   (правоприлагащи органи + 
НПО) 

  2 респондента 
      Отлични 

12 респондента 
    Много добри 

  9 респондента 
          Добри 

  3 респондента 
      Не мога да 
определя 

  1 респондент 
Слаби 

 

Колко ефективни са законодателните рамки за възпиране на горската 

престъпност във вашата страна? (правоприлагащи органи + НПО) 

  8 респондента 
  Много ефективни 

14 респондента 
        Ефективни 

 2 респондента 
      Не мога да 
определя  

 

Законодателната рамка ефективно възпира престъпленията в горското стопанство според голям 

брой от респондентите, въпреки че отговорите също така показват, че е необходимо значително 

да се подобри прилагането на законодателството.  

 

6 от респондентите обясняват, че цялостната законодателна рамка сама по себе си е достатъчно 

строга и разполага с добри механизми за контрол на теория, но тези механизми не се прилагат 

правилно. Липсата на капацитет и мотивация на съответния персонал се посочва като слабост 

по отношение на правоприлагането. Един от респондентите също подчертава, че въвеждането 

на промени в регулаторната рамка за борба с престъпленията в областта на горите 

обикновено отнема от 1 до 2 години, а междувременно могат да бъдат отворени нови 

врати и канали за незаконна сеч. 

 

3.1.2.3 Сътрудничество по веригата за правоприлагане  

 

Колко важно е сътрудничеството по веригата за правоприлагане за 

предотвратяване и борба с горската престъпност за вас и съответното ви звено / 

агенция / орган? (правоприлагащи органи)  

  9 респондента 
Много важно 

4 респондента 
   Важно                         

 
Каква оценка давате на съществуващото ниво на сътрудничество за борба с 
горската престъпност? (правоприлагащи органи) 

 7 респондента 
   Много добра 

 5 респондента  
          Добра 

  1 респондента 
          Слаба 

 

Някои респонденти споменават за съвместните обучения и семинари като вид сътрудничество, 

което вече съществува между полицията, компетентния орган, прокурорите и съдиите. 

 

Освен това Комисията за борба с корупцията и отнемане на незаконни активи си сътрудничи с 

главните прокурори, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за 

национална сигурност, органите по приходите, митниците, Главния инспекторат на 

Министерския съвет, Висшия съдебен съвет, както и с органи от други държави и различни 

международни мрежи и канали като EUROPOL SIENA Channel и INTERPOL. 
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3.1.2.4 Сътрудничество с НПО (правоприлагащи органи) 

 

Респондентите бяха помолени да направят оценка на сътрудничеството си с неправителствените 

организации (НПО). 

 

6 респондента смятат сътрудничеството за добро и възприемат експертизата на НПО като много 

ценна за преодоляване на проблемите с доказването и съдебното преследване. Счита се, че НПО 

са по-способни от преди да оценяват ситуации, свързани с незаконна сеч, да идентифицират 

нарушения и да изпращат уместни сигнали до властите. 2 от респондентите споменават, че нямат 

информация за сътрудничество с НПО.  

 

Респондентите бяха попитани и доколко полезни са обоснованите сигнали от 

страна на НПО. От 8-те респондента на този въпрос, 5 са отговорили, че сигналите са полезни. 

 

3.1.2.5 Сътрудничество между НПО и веригата за правоприлагане (НПО)  

 
Как оценявате вашето сътрудничество със съответните органи / звена, които се 

борят срещу горската престъпност?  

  2 респондента 
   Много добро 

 4 респондента 
          Добро 

  1 респондента 
          Средно 

  2 респондента 
         Слабо 

 

Представителите на НПО предоставят различни виждания по този конкретен въпрос. Един 

респондент описва взаимодействието със съответните контролни органи и техните регионални 

структури на експертно ниво и на ниво конкретен случай като много добро. Друг изтъква доброто 

сътрудничество с определени регионални дирекции по горите, свързано с разследване на 

незаконни сечи и търговия с дървесина. Според други обаче сътрудничеството зависи от всеки 

отделен човек, работещ в контролните органи, освен, че е много бавно и е тясно свързано с 

възможна корупция. 

 

По отношение Регламента на ЕС за дървесината, случвало ли ви се е да изпратите 

обоснован сигнал до компетентния орган?   

 

По този въпрос не бяха получени конкретни отговори. 3 от респондентите от неправителствени 

организации са заявили, че не са подавали обосновани сигнали, докато останалите или не са 

отговорили, или са казали, че нямат такъв опит. 

 

Колко често информирате публичните органи за престъпления свързани с горите?  

 

8 от респонденти информират властите (относително) често. Един респондент е подчертал, че е 

съобщавал за всяко престъпление, на което е бил свидетел, докато един от респондентите е 

сигнализирал само за значими случаи. Един от респондент сигнализира 1 или 2 пъти месечно, а 

2 други респонденти сигнализират 1 или 2 пъти годишно, подчертавайки, че ефективното 

подаване на сигнали за случаи/ информация изисква време. Друг респондент казва, че 

информира властите все по-рядко, тъй като не може да види ефектите от сигналите, които е 

изпращал. 

 

Смятате ли, че НПО са по-способни от преди да идентифицират престъпления 

свързани с горите? 26? 

  3 респондента   5 респондента  

                                                
26 Партньорите по проекта не определиха конкретен период от време за този въпрос. Думата „преди“ вероятно се отнася 
до развитието през последните години.  
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          да            Не 

 

5 респондента са подчертали, че не смятат, че неправителствената организация, за която 

работят, е по-способна да идентифицира горски престъпления от преди. Един от тях е 

посочил, че достъпът до финансиране сега е по-труден, като по този начин е 

ограничена контролната функция на НПО.  

 

3 от респондентите са подчертали, че разполагат с по-добър капацитет, вкл. поради развитите 

от WWF  бази данни за горите / онлайн бази данни по отношение на дърводобива и транспорта 

на дървесина, което улеснява идентифицирането на конкретното място, където се случва 

незаконна сеч, както и проследяването на валидността на транспортните билети за 

дървесината. 

 

В допълнение е споменат силния обществен отзвук през последните 10 години, 

както и натискът чрез медиите, социалните мрежи и сигналите до горската 

администрация и прокуратурата. 

 

 

3.1.3 Видове горски престъпления: modus operandi 
(методика на действие) и изпълнение (правоприлагащи органи + 

НПО) 
 

Респондентите бяха помолени да посочат modus operandi (методики на действие) при 

извършването на горски престъпления, които са им известни в България.  

 

Списък на modus operandi, изготвен въз основа на проучване на подходяща литература и 

конкретни случаи е наличен в приложение 2.  

По-долу е дадено обобщение на най-често посочваните от респондентите modus operandi. 

Дадени са примери, докладвани от респондентите, за да илюстрират по-добре някои от тези 

престъпни методи. 

 

Според получените отговори най-често срещаните modus operandi са: 

 

1. Сеч на немаркирани дървета в горски насаждения, предназначени за сеч. 

2. Дърводобивна дейност извън разрешения периметър (извън периметъра, 

описан в официалните документи). 

3. Превоз на незаконно добитата дървесина без превозен билет 
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Граници 

 

 
 

Пример: Това може да се случи по погрешка (когато границите на отделите не се 
припокриват с естествените граници на терена, като например склонове) или умишлено. 

 

Пример: Това се случва най-вече в близост до населени места, когато дървесината се добива 
за собствени нужди, напр. от хора от малцинствата, с цел отопление. Понякога това се случва 
по границите на горските подотдели27 , в които добивът е разрешен, но горските работници 
влизат и в съседни подотдели.  

 

Условия за добив 

 

 
 

Пример: Понякога горските насаждения не са коректно маркирани и добивът се извършва 
по преценка на купувача. Често е трудно да се различат редовно маркираните дървета от 
тези, които не са маркирани или са маркирани, но с фалшиви марки. 

 

Пример: Много често се случва качеството на използваната маркираща боя или качеството 
на маркиращия уред (чук) да е много лошо. Идентификаторите върху маркиращия чук лесно 
се фалшифицират или изчезват много бързо след поставяне на марката. Това дава 
възможност за прикриване на незаконно отсечени дървета чрез използване на фалшива 
марка, която прилича на оригиналната. В тези случаи доказването на незаконните дейности 
е много трудно. 

 

Пример: Това е често срещана практика и може да се направи със или без знанието на 
горските служители. Бях свидетел на случай, при който незаконно отсечени дървета бяха 
маркирани по-късно с редовна горска марка. 

 
 
 

                                                
27 Всяко горско стопанство е разделено на отдели и подотдели. Подотделите са най-малката горска териториална 
единица. 

Добив извън 

разрешения 

периметър/размер 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Сеч на немаркирани 

дървета в горски 

насаждения, 

предвидени за сеч  
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* Манипулации с калкулирането на обема дървесина на маркираните за сеч дървета: 

обемът на дърветата, маркирани за сеч, се изчислява от компютърна програма, което 

води до средна грешка от 8,7% при определяне на обема за сеч. Следователно,  документите 

за сеч включват по-ниски стойности от действителния обем на маркираните дървета. Ако 

разликата между документирания и действителния обем е успешно скрита по време на 

експедицията на дървесината, това се продава като незаконна дървесина. 

 

Пример: Добитото количество е по-голямо от това, посочено в транспортните документи / 
фактурите за продажба. Това се прави със или без знанието на горските служители (поради 
лош контрол или небрежност). Големите дървопреработвателни предприятия (които са 
основните потребители на дървен материал в страната) приемат дървесината в реалния й 
обем и плащат за него.  Според слуховете,  този допълнителен доход, генериран от 
компаниите (доставчици на големите преработватели), се използва за подкупване на горски 
служители (за да позволят подобна практика) и финансиране на политици. Това е много 
често срещан проблем с голямо въздействие. 

 
 

Транспорт 

 
 

 
 
 
 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Транспортиране на 

незаконно добитата 

дървесина без 

превозен билет 

Манипулации при 

изчислваняне на 

обема на 

маркираните за сеч 

дървета 

Добив в превишение на 

допустимото в 

позволителното за сеч 

или концесионните 

квоти  
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Коментар от един респондент: Престъпление, свързано с транспортирането на 
дървен материал, като липсващ превозен билет, е трудно да се открие и докаже, освен 
ако информацията от GPS-а на камиона е изпринтена. 

 

 

Данъци, такси и възнаграждения  

 

 
 
 

 
 

Труд  

 

 
 
 
 

Пример: Оборудването, гарантиращо здравето и безопасността на работниците не им се 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Работа в нарушение 

нарушение на 

трудовото 

законодателство 

Манипулации при 

изчислваняне на 

обема на 

сортименти 

(разчлини мерни 

единици) 

Манипулации при 

окачествяване на 

маркираните дървета 

Изпозване на един 

превозен билет за 

няколко курса 
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предоставя  или не се използва. Техниките за извършване на сечта не са в съответствие с 
изискванията за здраве и безопасност на труда. Полевият контрол от компетентните органи 
(Инспекцията по труда) е рядък. Обикновено, когато предстои извършване на проверки, 
информацията бързо се разпространява между компаниите и работниците не се изпращат на 
терен в деня на проверката. Това е много често срещан и значим проблем в България. 

 

 

Търговия 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

3.1.4. Основни пречки за ефективно правоприлагане 
(правоприлагащи органи + НПО) 
 

Участниците в проучването бяха помолени да изброят основните пречки за ефективното 

прилагане на закона / борбата с горската престъпност по веригата за правоприлагане. Пълният 

списък на установените пречки, а също така и препоръките за подобрения, изброени от 

респондентите, може да намерите в приложение 4. 

 

По-долу представяме обобщение на основните пречки, идентифицирани от 

респондентите за всяка категория от правоприлагащата верига. 

 

Митници / 
граници 

• Липса на капацитет по отношение на конвенцията CITES. 
• Недостатъчни обучения за персонала и недостатъчна 

квалификация.  
 

Гори  • Неясноти относно издаването на разрешителни от кметовете на 
общини за дърводобив върху земеделски земи. 

•  Липса на национална инвентаризация на горите. 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Брой на респондентите (от общо 26) 

Износ на 

нерегистрирана 

незаконна дървесина 

чрез фалшиви 

сертификати за 

произход 

Износ без 

валидна или 

пълна 

документация 
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• Ниски възнаграждения на персонала на всички контролни 
органи. Възнагражденията не съответстват на степента на риска, 
на който са изложени служителите. 

• Лоша материално-техническа база. 

• Липса на квалифициран персонал (ниска квалификация на 
дървосекачите) и липса на мотивация. 

• Непрозрачна и конкурентна система за обществени поръчки за 
разработването на горскостопански планове  

• Политически натиск върху горския сектор, вкл. върху 
контролните органи (за генериране на повече доходи, 
предоставяне на достъп до горски земи и т.н.) 

• Неефективна система за маркиране на дърветата, предвидени за 
сеч. 

• Липса на достатъчен капацитет за събиране на доказателства за 
горски престъпления, съставяне на доказателствени протоколи и 
издаване на убедителни / надеждни наказателни актове. 

• При дърводобивните операции в отдалечени горски райони 
често няма достъп до цифрови мрежи. Това прави 
проблематично издаването на транспортни билети за камионите 
с дървен материал (тъй като издаването е обвързано с онлайн 
система).  

• Слаб контрол на действителните темпове и обеми на добив, на 
превозваните и продаваните количества и качеството на 
дървесината. 

 

Полиция/ 
Разследване 

• Бавно разследване, късно разкриване и докладване на 
престъпления. 

• Отговорните за разследванията служители, не са достатъчно 
обучени и компетентни във връзка с горските регламенти и 
управлението на горите. 

• Много често доказателствата, събрани по време на теренните 
разследвания, са неясни или въз основа на тях  не могат да се 
предприемат действия. Доказателствата / наказателните 
документи съдържат грешки или не са попълнени правилно, 
което е вратичка,  използвана в съда от нарушителите, за да 
бъдат оттегляни обвиненията. 

• Полицията и разследващите органи нямат интерес да разследват 
горски престъпления. 

 

 

Правосъдие/ 
Преследване 

• Много често се санкционират само хората, уловени на място, но 
не и тези, които организират престъпните дейности. 

• Нормативното описание на нарушенията и престъпленията е 
необходимо по закон, но си остава предизвикателство. 

• Полагат се огромни усилия за борба с дребните престъпления 
(напр. незаконна сеч, свързана с необходимостта от 
препитание) и няма успех при по-сериозни и мащабни случаи, 
които има възможност да са свързани с организирана 
престъпност. 

• Основните предизвикателства при преследването на горски 
престъпления, са свързани с откриването на достатъчно и 
достатъчно силни доказателства. 

• Системните нарушители не се санкционират от съдилищата, 
тъй като всяко нарушение е отчитано само за себе си. Така 
обикновено щетите са под прага, при който нарушението се 
счита за престъпление. В същото време наложеното 
административно наказание не се изпълнява, тъй като 
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нарушителят в повечето случаи е безработен, социално слаб и 
не притежава имущество. 

• Ниските нива на събираемост на санкциите, които варират 
между 12% и 15% годишно, създават чувство за безнаказаност на 
нарушителите. Това е пряко свързано с фактите от доклада, 
генериран от системата за електронно подаване, който показва 
наличието на повече от 1000 системни нарушители, т.нар. 
„професионални нарушители“. 

• Малко са осъдителните присъди за нарушения на 
законодателството в областта на горите (нарушителите не се 
санкционират от съдилищата), въпреки че в много случаи има 
основания за повдигане на обвинение. 

• Наложените глоби са минимални и недостатъчни. 
• Недостатъчна компетентност и / или обучение по въпросите на 

горската престъпност. 
• Корупция. 
• Нарушителите от малцинствените групи остават ненаказани. 

 

 

Антикорупция 
и борба с 
измамите 
Пране на 

пари 

• Широко разпространена корупция. 
• Няма адекватни и ефективни мерки в случай на доказани 

корупционни практики. 

 

 

Освен пропуските, изброени от заинтересованите страни по веригата на доставки, корупцията 
беше спомената няколко пъти като основен (критичен) проблем, който позволява 
осъществяването на много от горските престъпления по начина, по който се случват в момента. 
 
Сътрудничеството по веригата на правоприлагане също бе определено като област, която 
изисква подобрение. Това може да се случи чрез по-добро институционално сътрудничество 
между различните участници в борбата с престъпността, включително чрез съвместни 
специализирани дейности и използването на сигурни канали за директна комуникация. 
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3.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕМИНАРА  
 
По време на националния семинар с представители на властите по веригата за правоприлагане, 
който се проведе в София на 19-21 ноември 2019 г., участниците идентифицираха 
допълнителни пречки и проблеми. Те са представени по-долу: 
 

 

3.2.1 Допълнителните заключения, в резултат от 

дискусиите по време на семинара са следните: 
 

● Участниците признаха, че организираната престъпност е съществуващ проблем и въпреки 
трудностите да се докаже (тъй като това не винаги е очевидно) беше изразена необходимостта от 
по-добро разследване и преследване. 

● Беше подчертано също, че организираната престъпност наема бедни хора за извършване на 
престъпленията, защото не могат да бъдат наказани. 
● Поради факта, че изчисляването на обема се извършва, преди дърветата да бъдат отсечени, 
това може да доведе до грешки от 20% до 25%. 
● Според участниците в семинара, сътрудничеството между повечето от тях е добро. Беше даден  
пример за успешно сътрудничество между Изпълнителната агенция по горите и полицията. 
Беше споменато също, че през последните години WWF  има много добро сътрудничество с 

горските власти. След националния семинар в София и по инициатива на Изпълнителната 

агенция по горите беше създадена нова съвместна работна група, целяща да подготви нов анализ 
за определяне / оценка на количеството незаконен дърводобив в България. 
● Оказа се, че всички власти се нуждаят от повече обучения, за да разберат по-добре законовите 
разпоредби или други аспекти от работата на различните институции. 
● Властите заявиха, че участието на гражданското общество е от решаващо значение за 
изпращане на сигнали и подобряване на контрола в горите. Обикновено образователната работа 
по тези теми се извършва от неправителствени организации, но също така е необходимо участие 
и сътрудничество с държавните органи. 
● Като Мodus operandi, бе посочена манипулацията с обемите  дървесина, когато е повече от 
декларираната за превоз. 
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4. АНАЛИЗ 
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4.1 ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ И 

ДАННИ  

4.1.1 Източници на информация  

По отношение на контекста, описан в част 2, проучихме различни източници, достъпни на 
английски език за горите, политиката, горското законодателство, националната специфика и 
основните двигатели на незаконния дърводобив в България.  Две международни организации 
(Организация по прехрана и земеделие на ООН и Европейският институт по горите) бяха 
използвани като източници на информация за горите в България, политиката и 
законодателството в тази сфера.   

По отношение на оценките за незаконната сеч, горските престъпления и свързаните с тях 
рискове, неправителствените организации и по-конкретно WWF, остават основният източник 
на информация чрез публикации на различни доклади, както и чрез съобщения в пресата. Тази 
информация като цяло е актуална и обикновено се взимат предвид най-новите разработки.   

В по-малка степен, за анализа бе използвана информация от Nepcon  по отношение на 
националната оценка на риска в България. 

4.1.2 Сравнение на публично достъпната литература 
с резултатите от проучването и семинара 

В публично достъпната литература е налична оценка, направена от WWF за годишните нива на 

незаконния дърводобив в България. Тази цифра беше спомената само веднъж от 

респондентите, участвали в проучването. Прегледът на достъпната литература дава представа 

за текущите и развиващите се инициативи, като например наличието на спешен телефонен 

номер за докладване на пожари и незаконни горски дейности и мобилното приложение, 

разработено от WWF, за докладване на незаконни дейности в българските гори.  

 

Някои Modus operandi за злоупотреби с определени продукти също не бяха споменати от 

респондентите. Такива са например манипулациите при изчисляване на обема на дърва за 

огрев и целулоза. 

 

Като изключим гореспоменатото, отговорите и мненията както на респондентите, така и на 

участниците в националния семинар, отразяват ситуацията с горската престъпност в България, 

така както е описана в литературата, като признават, че проблемът с горската престъпност е 

голям. Отговорите на респондентите и участниците в семинара отразяват и информацията в 

достъпната литература  относно  основните двигатели на незаконна сеч, като и основните 

Modus operandi при извършване на престъпленията в горите.  
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4.2 АНАЛИЗ НА WWF  
 

Общ контекст  

 

Резултатите показват, че респондентите имат различни възгледи и впечатления в зависимост 

от източниците си и вероятно от позицията си по веригата за правоприлагане, по отношение на 

тенденциите в горската престъпност ( или намаляващи / увеличаващи се, или оставащи 

стабилни). 

 

Само 2 от респондентите предоставиха данни / цифри. В единият случай цифрата се отнася до 

броя на престъпленията, разкривани годишно. В другият случай респондентът се позовава на 

докладът на WWF за незаконния дърводобив. Това показва възможна липса на съгласувани / 

споделени цифри за горската престъпност на национално ниво, като отговорите се основават на 

наблюдения и възприятия, а не на „реалността”. Независимо от това, резултатите подчертават, 

че горските престъпления се възприемат като съществен проблем от анкетираните, когато 

става въпрос за щети върху околната среда и укриване на данъци / загуба на приходи. 

 

Участници в горските престъпления и организираната  престъпност 

 

Респондентите изброиха голямо разнообразие от участници в горските престъпления с 

различни профили. Това показва, че горската престъпност не се ограничава до определени 

групи хора / организации и може да се случва по разнообразни начини.  

 

Фактът, че 14 респонденти (54%) споменават, че граждани / местни жители участват в 

незаконната сеч, не бива да се интерпретира, че извършените от тях престъпления / незаконни 

сечи представляват 54% от „щетите“ върху горите. Тази цифра трябва да се разглежда като 

ориентировъчна като към нея се прибавят мащабите и размерите на щетите (както по 

отношение на унищожаването на горите, така и по отношение на укриването на данъци) и е 

много по-вероятно да бъде от значение в случаите на организирана престъпност, както е 

подчертал един от респондентите.  

 

Независимо от това, дребните нарушения и свързаните с бедността горски 

престъпления изглежда са доста често срещани и широко разпространени, което 

ги прави важен проблем на национално ниво. Освен това някои „бедни“ нарушители 

могат да бъдат свързани или да работят за организирана престъпна структура. Това показва, че 

свързването на незаконните сечи с организираната престъпност, може да се окаже 

предизвикателство.  В допълнение, съществува и риск тези редовни нарушители  да не бъдат 

преследвани, тъй като в повечето случаи са безработни, социално слаби и не са в състояние да 

плащат.   

 

Знания и капацитет на правоприлагащата верига 

 

Въпреки, че борбата с горската престъпност е важна за всички респонденти, отговорите 

показват, че капацитетът за борба с нея не е достатъчен на определени нива. Това 

говори за несъответствие между мисията / намерението и реалността на терен. 

Въпреки, че горските служители имат опит в прилагането на Закона за горите, те нямат 

познания и капацитет по отношение на природозащитното законодателство и 

европейските директиви. На ниво регионални дирекции по горите липсва 

човешки капацитет. 

По-малко от половината от анкетираните считат съществуващия капацитет само за слаб или 
среден. Бяха посочени няколко важни недостатъка, включително липсата на 
ресурси, ограничения на правната рамка и корупцията. 
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6 от респондентите са участвали поне веднъж в обучителна сесия / програма по отношение на 
правоприлагането и по-добрата борба с горската престъпност. Това е положителна, но все 
още недостатъчна тенденция. По-голям брой обучения биха могли да помогнат на 

респондентите да придобият както повече опит, така и лична мотивация, нещо, 
което беше споменато няколко пъти като необходимост. Липсата на обучения може да е една от 
причините, поради които информираността по въпросите на горската престъпност и желанието 
/ мотивацията за борба с този тип престъпления се считат за ниски сред властите, като 
полицията, прокурорите и съдиите.  
 

(Много) ниската средна заплата за горския персонал и инспекторите не стимулира 
заемането на свободни позиции и ангажирането на мотивирани и квалифицирани 
специалисти. 
 
Сътрудничество по веригата за правоприлагане и ролята на НПО / ОГО 
 
Според 13 от 14 респондента от правоприлагащата верига сътрудничеството е важно и дори 
много важно за предотвратяването и борбата с горската престъпност. 12 от тях оценяват нивото 
на сътрудничество като добро до много добро, показвайки последователност между двата 
аспекта, което може да се тълкува като положителен сигнал.  
По отношение на сътрудничеството между органите от правоприлагащата верига и НПО, 
повечето от анкетираните споменават добавената стойност от тяхната работа с НПО, 
включително ценният опит на НПО в доказването на  горски престъпления, които са стигнали 
до съда. Споменава се също, че НПО са по-способни от преди да оценяват случаите, да 

идентифицират престъпления и да изпращат уместни сигнали.  
В същия смисъл, сигналите изпращани от трети страни се отчитат като полезни от повечето 
участници в проучването.   
 
Това показва, че като цяло се признава важната роля на НПО, както и, че НПО се 
ползват с високо ниво на доверие.  Въпреки това, все още има какво да се подобри в  
комуникацията между НПО / ОГО и властите, за да се повиши ефективността на борбата с 
горската престъпност. 
 
НПО имат по-смесена оценка за сътрудничеството си с правоприлагащата верига. Две трети от 
участниците оцениха сътрудничеството си като добро до много добро, а една трета като средно 
и слабо. Не бе получена конкретна информация за това дали НПО вече са изпращали 
обосновани сигнали специално по отношение на EUTR. Не бяха получени много отговори и 
изглежда, че в това отношение като цяло липсва опит. Това може да се дължи на липса на 
информираност за този механизъм или на това, че други начини за предоставяне на 
информация на властите са по-успешни и ефективни. 
 

И накрая, надзорната функция на НПО зависи твърде много от наличието на 

финансиране, което напоследък намалява. 

 
Законодателната рамка и регламентът на ЕС за дървесината (EUTR) 
 
Според 22 респондента законодателната рамка е ефективна в борбата с горската престъпност, 
което е сравнително висока оценка. Тази тенденция може да се обясни с въвеждането на някои 
от последните подобрения, целящи по-добро справяне с нарушенията в горите, като онлайн 
проследяването на камионите с дървен материал в реално време. Законодателната рамка, 

каквато е, макар и да не е съвършена според респондентите, все пак предлага механизми за 
ефективно справяне с горските престъпления, ако се прилага както трябва. Именно това обаче 
е едно от големите предизвикателства-неприлагане на законодателството.  
 
Законодателната рамка като цяло е добра, но все още има някои вратички, 
свързани с прилагането й. Понастоящем липсата на  национална горска 
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инвентаризация затруднява осъществяването на независим контрол върху 
данните относно промените в горите. 
 
Фактът, че Изпълнителната агенция по горите зависи от Министерството на земеделието, 

храните и горите, което отговаря за икономическата дейност в държавните гори, води до 
конфликт на интереси, като същевременно увеличава вероятността от 
политически натиск върху цялата горска система. 
Въпреки че това не е споменато ясно от участниците в проучването, WWF вярва, че липсата 
на прозрачност и конкуренция в процесите по договаряне и изпълнение на 
дърводобивните дейности и търговията с дървен материал създава благоприятни 

условия за процъфтяване на незаконния дърводобив. От 2019г. година започнаха да се 
провеждат електронни търгове. Информацията, свързана с тези търгове, е достъпна на 
уебсайтовете на горските предприятия, което значително подобрява прозрачността. 
Проблемите, например, по-често са в резултат от нелоялна конкуренция и тайни споразумения 
за подбиване на цените между дърводобивните фирми. 
 
Много ниският процент събираемост на санкциите (в момента 10-15%) показва, че 
правоприлагащата и съдебната система като цяло не работят както би трябвало, 
създавайки чувство за безнаказаност у нарушителите и обезсмисляйки на 
практика наказателните разпоредби на Закона за горите.  
 
И накрая, България все още няма единна електронна система за обработка на 
информацията относно планирането, маркирането, използването, сертифицирането, 
изпращането и обработката на дървен материал.  

 
Съдебна система  

 

Един ключов аспект, който трябва да бъде решен, е очевидната липса на успех при 

делата за тежки горски престъпления, както и при случаите на незаконна сеч, 

които не се откриват поради липса на опит или корупция, или защото 

разследването / доказателствата от съответния горските институции не се 

разглеждат от съдилищата или им се отдава твърде малко значение. Това води до 

издаване на ниски санкции и изпраща погрешен сигнал към заинтересованите 

страни, които не приемат на  сериозно престъпленията в областта на горското 

стопанство. 

 

Много често доказателствата, събрани по време на теренните разследвания, са неясни и не 

могат да послужат за база за предприемане на действия. Документите често съдържат 

грешки, които могат да доведат до прекратяване на делата в съда.  

 

В същото време се извършва досъдебно производство за много малка част от преписките, 

изпратени до прокуратурата. Препращането на досиета напред - назад причинява 

административна тежест, както за регионалните дирекции по горите, така и за прокуратурата. 

Това е една от възможните причини  делата да бъдат прекратявани, преди да стигат до съда, 

нещо което бе споменато няколко пъти от респондентите. 

 

Разследване и контрол  

 

Изглежда, че криминалистичните методи не се използват на практика в подкрепа 

на разследванията, а възможното участие на организирана престъпност, корупция 

и укриване на данъци не се разследват. Политическият натиск върху горската 

система и възможната връзка на политици с организираната престъпност 

затрудняват разследването на големи случаи на горски престъпления. Освен това 

твърде малко внимание се обръща на предаването на знания и опит между 
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следователите, прокурорите и съдиите по отношение на престъпленията в горския 

сектор.  

 

Към днешна дата няма ясно идентифицирани показатели за измерване на 

ефективността на контролните дейности, а според някои цифри, броят на 

престъпленията, официално отчетени от инспекторите, е по-малък от броя на престъпленията, 

на които в действителност са станали свидетели28. Като цяло в страната все още не е постигнат 

задоволителен напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и 

организираната престъпност. 

 

Modus operandi за извършване на горски престъпления   

 

Modus operandi (методите за действие) за извършване на горски престъпления са сложни и се 

случват по цялата верига на доставки под различни форми. 

Дължината на таблицата в приложение 3 показва от една страна, че техниките, 

използвани за извършване на незаконна сеч и свързаната с това търговия, са 

изобилни и че нарушителите са „изобретателни“ в намирането на начини да 

заобикалят закона. Но методите са известни и следователно могат да бъдат преодолени по-

ефективно, въпреки че непрекъснато се развиват. 

 

От гледна точка на пропорцията, само няколко респондента са посочили modus operandi по 

отношение на търговията с дървен материал. Това показва, че този вид методи са по-малко 

известни или, че дървеният материал вече изглежда легален на този етап от веригата и може да 

бъде изнесен като такъв. Това също може да покаже, че мрежовите и трансграничните 

разследвания не са достатъчно силни и не се извършват достатъчно често на терен.  

 

Отвъд това, корупцията се разглежда като критичен общ знаменател и утежняващ 

фактор за всички идентифицирани modus operandi и пречки. Това е подчертано 

например от липсата на готовност за борба с горските престъпления, извършени 

от или с участието на горски служители.  

 

Корупцията е предопределена до известна степен в самото законодателство, 

защото на горското стопанство са поверени много обществени функции, които 

държавата не подкрепя финансово. Следователно финансирането и управлението 

на тези структури зависи от добива на дървен материал, което създава 

предпоставки за корупция. 

 

Корупцията може да приеме различни форми, като например: 

● На ниво гора, когато служителите си затварят очите за престъпления, за да може сечта да 

бъде приключена и горското стопанство да си получи парите. Един от начините това да се 

обясни, е че служителите са получили заповед „отгоре“,  произтичаща от корупция или 

политически натиск.  

● Когато служителите търсят лични облаги, например когато дърводобивната фирма ги 

подкупи, за да си затварят очите и тя да може да надвиши допустимия добив или да извърши 

други видове нарушения. 

● Нежеланието да се прилага твърдо законът при престъпления, извършени от държавните 

горски стопанства, тъй като и те, и регионалните дирекция по горите са под шапката на 

Министерството на земеделието, храните и горите. Така горските служители в стопанствата и 

тези в РДГ се възприемат като колеги, работещи в същия сектор.  

Подкупите, както и предлагането на работа на роднини / членове на семейството, също като 

цяло са много често срещани форми на корупция. 

                                                
28 https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/______2013_2017.pdf 
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Приложение 1:  
Преглед и обобщение на основните идентифицирани пропуски 

 

Въз основа на отговорите, събрани от въпросника, резултатите от дискусиите от семинара в 

София и анализа на WWF, по-долу изброихме основните идентифицирани пропуски, които 

пречат на правилната и ефективна борба с горската престъпност. Тези пропуски бяха 

организирани в различни категории за по-голяма яснота. 

 

Ресурси и знание 

 

● Капацитетът за борба с горската престъпност за съответните органи е недостатъчен на 

определени нива, което показва несъответствие между мисията / намерението и реалността на 

терен. Съществува липса на достатъчно знания относно природозащитното законодателство и 

европейските директиви. Съществува и липса на достатъчно човешки капацитет на ниво 

регионални дирекции по горите. 

● Липсва подходяща материална база за провеждане на разследвания. 

● Липсата на достатъчно обучения може да е една от причините, поради които 

информираността по въпросите на горската престъпност и желанието / мотивацията за борба с 

нея е ниска сред служителите на съответните власти като полиция, прокуратурата и съдилища. 

● (Много) ниската средна заплата за горския персонал и инспекторите не стимулира заемането 

на свободни позиции и ангажирането на мотивирани и квалифицирани специалисти. 

 

Методология 

 

● Липсват съгласувани / споделени данни за горската престъпност на национално ниво 

● Липсата на национална инвентаризация на горите затруднява осъществяването на независим 

контрол върху данните относно промените в горите 

● Липса горски инвентаризации или наличие на некоректни такива, несъответствия в обемите, 

изчислени в горските насаждения 

● Няма ясно идентифицирани показатели за измерване на ефективността на контролните 

дейности. 

● В България все още липсва единна електронна система за обработка на информацията 

относно планирането, маркирането, използването, сертифицирането, експедицията и 

обработката на дървен материал. 

 

Социална сфера 

 

● Корупцията се разглежда като критичен общ знаменател и утежняващ фактор за горските 

престъпления на всички нива. 

● Няма достатъчна защита за хората, разкриващи престъпления, предвид рисковете, на които 

са изложени. 

● Бедността е ключов фактор за използването на дърва за огрев, което е най-голямата разходна 

позиция в баланса на кръглата дървесина в България. Нарастващият брой на хората под прага 

на бедността може да доведе до още повече дребни престъпления, свързани с незаконния добив 

на дърва за огрев.29 

 

Организация на горския сектор 

 

● Фактът, че Изпълнителната агенция по горите зависи от Министерството на земеделието, 

храните и горите, което отговаря за икономическата дейност в държавните гори, води до 

                                                
29 https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/______2013_2017.pdf 
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конфликт на интереси, като същевременно увеличава вероятността от политически натиск 

върху цялата горска система. 

 

● Липсата на прозрачност и конкуренция в процесите на договаряне и изпълнение на 

дърводобивни дейности и търговия с дървен материал (например при липса на електронни 

търгове) създава благоприятни условия за процъфтяване на незаконния дърводобив.  

 
Законодателна рамка 
 
● Законодателната рамка като цяло е добра, но все още има някои вратички, засягащи главно 
прилагането на терен. 
● Нивото на наказанията е твърде ниско, за да има възпиращи ефекти. 
● Сложен и голям брой наказателни и административни разпоредби в горското 
законодателство. 
● Неясноти и вратички около прага за разграничаване на горско престъпление в съда. 
● Липса на информираност и опит с EUTR, включително относно възможностите за изпращане 

на основателни сигнали от трети страни. 
 
Modus operandi  
 
● Техниките, използвани за извършване на незаконен дърводобив и свързаната с това 
търговия, са многобройни, а нарушителите са „изобретателни“ в намирането на начини да 
заобикалят закона. 
 

Съдебна система  

 

● Възможно е нарушителите да не бъдат преследвани, тъй като в повечето случаи са 

безработни, социално слаби и не са в състояние да плащат. 

● Много ниският процент на събираемост на санкциите (в момента 10-15%) показва, че 

правоприлагащата и съдебната система като цяло не работят както трябва, като създават 

чувство за безнаказаност на нарушителите и практически обезсмислят практически 

наказателните разпоредби на Закона за горите. 

● В случаите, когато съдилищата издават решения, хората, хванати на място, са 

санкционирани, но не и тези, които организират престъпна дейност. 

● Полагат се усилия за борба с дребните престъпления (напр. нарушения от бедни хора с цел 

препитание), но има очевидна липса на успех при по-сериозни горски престъпления, които 

вероятно включват организирана престъпна дейност. Такива случаи не се откриват поради 

липса на опит / доказателства или корупция и не се разглеждат от съдилищата (или им се 

отдава твърде малко значение). Това изпраща погрешен сигнал до заинтересованите страни, 

които не взимат на сериозно горската престъпност. 

● Досъдебното производство се извършва за много малка част от преписките, изпратени до 

прокуратурата. Препращането на досиета напред-назад причинява административна тежест, 

както за регионалните дирекции по горите, така и на прокуратурата. Това е една от възможните 

причини, поради които някои дела са прекратявани, преди да стигнат до съда. 

 

Сътрудничество, разследване и контрол 

 

● Определянето като и приписването на незаконната сеч на организираната престъпност може 

да бъде предизвикателство. Като пример може да бъде дадено въвличането на  „бедни” хора 

като нарушители. Те могат да работят или да са свързани с организирана престъпна структура, 

въпреки че на пръв поглед няма очевидни доказателства за това.  

● Предварителните разследвания са слаби, недостатъчни и бавни, а разкриването и 

докладването на престъпления обикновено закъснява. 
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● Все още има място за подобрение по отношение на комуникацията между НПО и ОГО с 

властите, за да се повиши ефективността в борбата срещу горската престъпност. 

● Процедурите за изграждане на казус са дълги и сложни. 

● Доказателствата, събрани по време на теренните разследвания, може да са неясни и да дават 

подходящо основание за действия. Съответните документи съдържат грешки, които могат да 

доведат до отпадане на делата в съда  

● Изглежда, че криминалистичните методи не се използват на практика в подкрепа на 

разследванията, вкл. по отношение на  възможното участие на организирана престъпност.  

● Изглежда, че корупцията и укриването на данъци не се разследват.  

● Политическият натиск върху горската система и възможната връзка на политици с 

организираната престъпност затрудняват разследването на големи случаи на горски 

престъпления. 

 

Приложение 2:  
Преглед на публично достъпната литература - modus operandi за 

извършване на горски престъпления в България  

  

Modus Operandi за извършване на незаконен дърводобив и горски престъпления (използвани 
методи)  

ГРАНИЦИ 

Дърводобивът се извършва извън границите на разрешените за сеч обекти (Nepcon, 2017) 

УСЛОВИЯ НА ДОБИВ  

Добив на немаркирани дървета в насаждения предвидени за сеч. Това може да се случи или, когато 
дърветата са с диаметър по-малък от 14 см ( за тях няма законови изисквания за контролна горска марка, за 
да се удостовери законността на сечта или, когато незаконно добитите дървета са маркирани след сечта от 
горския експерт отговорен за обекта или, когато са маркирани с фалшива марка от самите нарушители.  
(WWF, 2018) 

Манипулации при изчисляване обема на дърветата, маркирани за сеч. В документацията за планираната 
сеч се изчисляват по-ниски стойности в сравнение с действителния обем на маркираните дървета, вратичка, 
използвана за добив / продажба на незаконна дървесина (WWF, 2018)   

Използване на неверни данни за запасите на дървесина, описани в плановете за управление на горските 
стопанства. Подценява се действителния горски запас и съответното количеството, определено за сеч, което 
се изчислява от софтуер. Всички маркирани дървета обаче подлежат на измерване и оценка. Ако при 
маркирането се установи, че обемът на маркираните за сеч дървета е значително по-голям от предвидените 
за сеч в горскостопнския план (пресметнати от софтуер), тази разлика (по експертна оценка на национално 
ниво между 10 % и 18 %) най-често се скрива с цел реализацията на незаконен добив и скрити приходи. 
(WWF, 2018)  

Издават се разрешителни за добив и сечта се извършва без да има горскостопански план (Nepcon, 2017), без 
допълнителен специфичен план към горскостопанския план, одобрен от регионалната дирекция по горите, 
свързан с промени във вида и количеството на сечите или без предписания за принудителна или санитарна 
сеч, издадено от регионалната дирекция по горите или съответната лесозащитна станция.  

Разрешителните за добив се издават в нарушение на специфичните законови и административни изисквания 
за сечта - дърводобив в стари гори, зони от Натура 2000 и други територии при определени режими. (WWF) 

ТРАНСПОРТ 
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Превоз на незаконно добита дървесина без превозен билет (WWF, 2018) 

Използване на един превозен билет, вкл. електронен (издаден за конкретен курс с валидност 12 часа) за 
повече курсове. (WWF, 2018) 

Превоз на незаконен добив от гората с хартиен превозен билет, а не електронен, което увеличава шанса за 
измама. (WWF, 2018) 

Два различни камиона (един с незаконно добита дървесина) пътуват с един превозен електронен билет 
едновременно в една и съща посока, но по различни пътища. (WWF, 2018)  

Превозни билети се използват за придружаване на дървен материал с друг произход от посочения в 
документите. (Nepcon, 2017) 

ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ  

Манипулации при изчисляване обема на дърва за огрев и целулоза. 
Законодателната рамка изисква една и съща стока да се измерва, плаща и отчита в три различни мерни 
единици. При тези преизчисления възникват грешки (например поради прилагането на неправилни 
коефициенти на преобразуване).  
В резултат на това при преизчисляване на обема дърва за огрев и целулоза от пространствени на твърди 
кубични метри се генерира разлика от около 30-40%. Тази разлика не се отчита при заплащане на добива и 
при определяне размера на тарифната такса. В тази разлика могат да бъдат скрити и обемите, които са добити 
извън разрешените количества. Така при добив и официална продажба на около 4-5 милиона пл. м3 дърва за 
огрев и технологична дървесина годишно нормативната уредба позволява скрито да се експедират (т.е. без да 
бъде заплатено на собственика на гората) над 1,5 милион м3 дървесина. (WWF, 2018) 

Манипулации при оценката на маркирани дървета (неправилна класификация на вида дървен материал), 
водещи до намаляване на действителната парична стойност на добитата дървесина в ущърб на собственика. 
(WWF, 2018) 

Дървесината от частни гори (предимно дърва за огрев) се продава без фактури или разписки, което води до 
укриване на ДДС (Nepcon, 2017) 

УСЛОВИЯ НА ТРУД 

Липса на договори, обучения, застраховки, както и необосновани уволнения (Nepcon, 2017) 

Друго (моля уточнете) 

ТЪРГОВИЯ 

/ 

  

Белев Т., Стаевска В. 2013 г. Анализ на незаконния дърводобив в България и ефективността на 
мерките по контрол в горските територии, 40стр.  

Nepcon., 2017. Timber Legality Assessment Bulgaria. 72 pages 

 

 
 

  

https://www.nepcon.org/file/10587/download?token=vb0fnbo7
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Приложение 3: Изчерпателен списък на modus operandi, 
идентифициран от  респондентите (в черен цвят) 

 

--> Процентите показват делът на респондентите, които са избрали конкретен метод на 
действие, когато са отговаряли на въпросника.  

 

Modus operandi за 
извършване на 
незаконен 
дърводобив и 
престъпления в 
горите (използвани 
методи) 

Допълнителни коментари (моля, добавете всяка информация / подробни 
препратки към публични доклади, свързани с изброените от вас методи) 

ГРАНИЦИ 

Дърводобив извън 
разрешения 
периметър  

20 респондента - 77% 
 

● Това може да се случи или по погрешка (когато границите на отделите не се 
припокриват с естествените граници на терена) или умишлено. 
● Често се наблюдава, както в защитени територии, така и в стопанисвани 
гори, в частни и публични гори. 
● Случва се предимно в близост до населени места, когато дървесината се 
добива за собствени нужди, т.е. за отопление от малцинствата. Понякога се 
случва по границите на горския подотдел, в който е разрешен добивът, но 
работниците влизат и в съседни подотдели. 

Други ● Добив в горски подотдели, които изобщо не са предназначени за 
използване. Такива несъответствия са установени по време на извършване на 
одити в горски стопанства. 

УСЛОВИЯ НА ДОБИВ  

Добив на 
немаркирани 
дървета в 
насаждения 
предвидени за сеч 

21 респондента - 81% 
 

● Понякога горските насаждения не са коректно маркирани и добивът се 
извършва по преценка на купувача. Често е трудно да се различат редовно 
маркираните дървета от тези, които не са маркирани или са маркирани, но с 
фалшиви марки. 

● Много често се случва качеството на използваната маркираща боя или 
качеството на маркиращия уред (чук) да е много лошо. Идентификаторите 
върху маркиращия чук лесно се фалшифицират или изчезват много бързо след 
поставяне на марката. Това дава възможност за прикриване на незаконно 
отсечени дървета чрез използване на фалшива марка, която прилича на 
оригиналната. В тези случаи доказването на незаконните дейности е много 
трудно. 

● Това е често срещана практика и може да се направи със или без знанието на 
горските служители. Бях свидетел на случай, при който незаконно отсечени 
дървета бяха маркирани по-късно с редовна горкса марка. 

● Често срещано – навсякъде – горските работници повалят не само маркирани 
дървета, но и други. 

● Да. Много често се поставят фалшиви марки, след като дърветата вече са 
повалени.  

Добив в по-големи 17 респондента - 65% 
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количества от 
посоченото в 
позволителните 
или допустимите 
концесионни квоти 

 
● Заедно с представители на Изпълнителната агенция по горите бяха извършени 

дейности за установяване на подобни случаи 
● Това може да е често срещано, но не непременно незаконно, т.е. регулаторната 

рамка позволява определени отклонения в обемите, посочени в 
разрешителните за добив и реално добитите обеми. В някои случаи (напр. при 
принудителни сечи) е трудно да се изчисли точно обемът, който трябва да бъде 
добит. (НПО) 

● Едно от най-често срещаните нарушения. 

● Да, най-често тази практика се извършва от дърводобивните компании, когато 
няма контрол върху работниците 

Манипулации при 
калкулирането на 
обема дървесина от 
дърветата 
маркирани за сеч  / 
некоректни данни 
в горските 
инвентаризации 

15 респондента - 58% 
 

●  Това е много често срещан проблем с голямо въздействие. Обикновено 
добитият обем е по-голям от този, посочен в превозните документи / 
фактурите за продажба. Това се прави със или без (поради лош контрол или 
небрежност) знанието на горските служители. Големите 
дървопреработвателни предприятия (които са основните потребители на 
дървен материал в страната) приемат дървесината в реалния й обем и плащат 
за този реален обеми. Според слуховете този допълнителен доход, генериран 
от компаниите (доставчици на големите потребители), се използва за подкуп 
на горски служители (за да позволят подобна практика) и финансиране на 
политици. 

● Всъщност неправилно измерените нарастващи запаси водят до много грешки 

и злоупотреби. 

Дърводобив в 
защитени 
територии, на 
стръмни склонове, 
в буферни зони 
покрай реки, на 
защитени дървесни 
видове и др. 

12 респондента - 46% 
 

●  Има публична информация за такива практики, но според мен случаите са 
изолирани. Имайте предвид, че сечта в защитени зони, стръмни склонове не е 
забранена сама по себе си, напр. може да се предвиди в плана за управление на 
защитените територии, подходящи технологии могат да се използват за 
стръмните склонове (въжени линии, животни и др.) Сечта на защитени 
дървесни видове не е често срещана. 

● За съжаление е доста често срещано, особено засегнати са защитени територии 
в близост до села и малки градове. 

● В моята трудова практика установих следните незаконни дейности в горите: 
- Незаконна сеч (бракониерство) в общински горски фонд за лична употреба 
на дървен материал. 
- Незаконна сеч в рамките на буферните зони на речната система, за лична 
употреба на дървен материал (маргинални групи) и под предлог за почистване 
на растителността срещу наводнения. 
- Маркиране и дърводобив в рамките на ключови места и местообитания на 
горски видове птици (напр. токовища на глухар и дневни местообитания). 
- Незаконна сеч на дървета с гнезда на защитени грабливи птици   
- Маркиране и сеч на дървета с гнезда на защитени грабливи птици.  

● Дърводобивът в крайречните местообитания е често срещано явление като се 
обяснява с прочистване на речното корито, за да се избегнат наводнения в 
населените места. Това се прави в почти всички общини. (НПО) 

● Такива случаи се регистрират, но не се считат за голям проблем. 

● Да, това е често срещана практика. Особено в защитените зони и стари гори. 

Използване на 
некоректни данни 
за запаса в 
горскостопанските 
планове 

11 респондента - 42% 
 

● Обикновено за запасът се различават от този, посочен в горскостопанските 
планове, но това не е проблем, тъй като тези цифри са ориентировъчни. 
Плановете за добив се изготвят въз основа на реалните условия и реалния 
запас, а добрият лесовъд може да съобрази маркирането с действителната 
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ситуация. (НПО) 
● Някои примери са посочени тук.  
● Това не се счита за сериозен проблем, тъй като прогнозите за запаса в 

горскостопанските планове и без това са само ориентировъчни.  

● Да, запасите посочени в горскостопанските планове често са занижени. Това се 
прави умишлено, за да могат да бъдат добити по-големи количества; или 
неумишлено, когато таблиците с обемите не са изготвени коректно. 

Издаване 
позволително за 
повече дървесина 
от допустимото 

9 респондента - 35% 
 

● Възможно е да се случи на база на действителна разлика, установена при 
проверка на терен, която дава данни различни от тези в горскостопанския 
план. 

Получаване на 

позволително за 

добив чрез подкуп 

5 респондента - 19% 
 

● Това не е често срещана практика, тъй като дърводобивните дейности в  
държавни и общински гори се възлагат на базата на публични търгове. Има 
обаче случаи, в които дърводобивните компании се договарят помежду си по 
време на тръжните процедури, за да държат цените по-благоприятни за тях 
(този процес може да бъде улеснен от горските служители на управленски 
постове). 

● Предварително договорените процедури и подкупите не са изключение. 

Издават се 
разрешителни за 
добив без да има 
одобрен 
горскостопански 
план; без одобрен 
от РДГ план 
извлечение за 
промяна във вида и 
интензивността на 
сечта или без 
предписание от 
РДГ  

4 респондента - 15% 
● Основният проблем с горскостопанските планове е липсата на оценка за 

съвместимост с Натура 2000. Това е решение, което трябва / може да бъде взето 
от отговорните органи по опазване на околната среда. 

 

Дърводобив с 
фалшиво или 
повторно 
използвано 
позволително  

1 респондент - 4% 
 

Позволителни за 
сеч издадени в 
нарушение на 
специфични 
закони или 
административни 
изисквания по 
отношение сечите -  
– сечи в стари гори, 
Натура 2000 зони и 
други територии 
със специфични 
режими. 

1 респондент - 4% 
 

Деклариране на 
фалшиво 

1 респондент - 4% 
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местоположение на 
дърветата в 
официалните 
документи и 
незаконно 
изсичане на 
дървета на друго 
място 

Дърводобив без 
позволителни или 
със фалшиви 
позволителни за 
сеч  

1 респондент - 4% 
 
Известни са случаи, при които организирани групи (от малцинствата в някои горещи 
точки, като Ихтиман и Самоков) извършват дърводобив без разрешение. И това не се 
прави за покриване на базовите нужди за оцеляване, а като бизнес. Такива случаи е 
трудно или невъзможно да бъдат контролирани от държавните органи. 

Фалшиви 
документи от 
собственика, който 
удостоверява 
неговото съгласие 
да се извършва сеч  

1 респондент - 4% 

ТРАНСПОРТ 

Транспорт на 
незаконно 
отсечена 
дървесина без 
превозен билет  

19 респондента - 73% 
 

● Такива нарушения се случват под формата на неорганизирани кражби или 
групови набези. Този тип нарушения намаляват и са значително ограничени. 

Използване на 
един превозен 
билет  (вкл. 
електронен), 
издаден за 
конкретен курс и с 
валидност за Х 
часове, за повече 
от един курс.  

17 респондента - 65% 
● Тези случаи е трудно да бъдат идентифицирани и доказани, освен ако 

информацията от GPS-а на камиона е разпечатана. 

Превозния билет 
придружава 
дървесина с 
различен произход 
от този, описан в 
документите  
 

10 респондента - 38% 
 

● Това се случва, когато се издават превозни билети с невярно съдържание: 
издаване на „последващи“ превозни билети въз основа на редовен билет, за 
дървесина, която е незаконно добита от нерегламентирано сечище. Друг 
вариант е издаването на превозен билет по чл. 206 от Закона за горите (за 
складовете) за незаконно отсечена дървесина. 

Два различни 
камиона (единият с 
незаконен добив) 
пътуват с един 
електронен 
превозен билет по 
едно и също време 
в една и съща 
посока, но по 
различни пътища. 

6 респондента - 23% 



46 

Друго (моля, 
уточнете) 

Издаване на протоколи за приключване на дърводобивни обекти  на базата на 

превозни билети, докато всъщност дърводобив никога не е бил извършван на тези 

конкретни места. В такива случаи, дървесината е била незаконно добита другаде. 

 Издаване на билети за транспорт с невярно съдържание от лесовъди на частна 
практика. 

ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНЯ  

Манипулации при 
оценката на 
маркираните 
дървета 

15 респондента - 58% 
 

● Това е най-големият проблем и е много често срещан. Информацията, която 
имам от големи дървопреработвателни компании е, че действителните обеми 
винаги са по-големи от посочените в документацията за транспорт и продажба. 

Манипулации при 
изчисляването на 
обема на 
маркираните 
дървета  

12 респондента - 46% 
 

● Обемът на маркираните дървета може да се различава от действителния обем 
добит дървен материал. Това е често срещано и не е непременно незаконно. 
Обикновено маркирането се извършва една година преди добива и аз се 
съмнявам, че умишлените манипулации се извършват в процеса на маркиране.  
Все пак, някои марки могат да бъдат сложени на по-късен етап върху скрит 
незаконно добит дървен материал. 

Дървесина от 
частни гори 
(основно дърва за 
огрев) се продава 
без фактури и 
касови бележки, 
което води до 
укриване на ДДС  

9 респондента - 35% 
 

● Укриване на приходи и данъци от собствениците на имоти, както и от други 
участници по веригата. Укриването на ДДС не е основният проблем 

Друго (моля, 
уточнете) 

Полузаконен метод за добив на дървен материал от местното население - обикновено 
всички дейности по добив и транспорт се извършват без финансови документи и 
следователно без да се плащат данъци. 

ТРУД 

Извършване на 
дейности в 
нарушение на 
трудовото 
законодателство на 
всяко едно от 
нивата по веригата 
за доставка – от 
добива до износа. 

13 респондента - 50% 
 

● Това се среща много често и е голям проблем за България. Екипировката  за 
осигуряване на безопасни условия на труд не се предоставя на работниците или 
не се използва от тях. Техниките за поваляне дърветата не са в съответствие с 
изискванията за здраве и безопасност. Контрол  на място от компетентния 
орган (Инспекцията по труда) се осъществява рядко. Обикновено, когато 
предстои извършване на проверки, информацията бързо се разпространява 
между фирмите и работниците не се изпращат на терен в деня на проверката. 

Липса на договори, 
обучения, 
застраховки, както 
и необосновани 
уволнения 

12 респондента - 46% 
 

● Поради ограничената работна ръка, компаниите са принудени да наемат 
неквалифициран персонал, много често без трудови договори. В някои случаи 
работниците отказват да подпишат такива договори, тъй като така ще трябва 
да загубят други форми на социална подкрепа и / или, защото заплатите им ще 
бъдат удържани от банки.  

● Доста често! Дори срещнах няколко горски работници, които никога не са 
имали лична карта, т.е. те официално не съществуват. 

ТЪРГОВИЯ 
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Внос на дървесина 
с фалшиви 
документи за 
легалност.   

2 респондента - 8% 
● Не се случва често. Чувал съм за такъв внос в Украйна.  

Внос на дървесина 
от CITES видове без 
необходимите 
документи или с 
фалшиви 
документи. 

 

Внос на дървен 
материал без 
необходимите 
документи (като 
лиценз / 
разрешение на 
компанията, 
извършваща вноса 
и износа, 
документи за 
платени такси и 
др.) 

1 респондент - 4% 

Внос на некоректно 
етикетиран дървен 
материал през 
границите на 
страните от ЕС 
(напр. етикети с 
неясно обозначен 
дървесен вид или 
произход на 
дървения 
материал) 

 

Внос на дървесина 
от доставчици, 
които не могат да 
предоставят 
документация, 
гарантираща 
законен добив/ 
транспорт / 
платени данъци и 
др. 

Не съм запознат с такива случаи, но е възможно това да се случва често. (НПО) 
Да (НПО) 
 
 

Внос на дървесина 
от видове, чийто 
добив е забранен в 
страната на 
произход на 
дървесината. 

1 респондент - 4% 

Внос на дървесина 
във вид (под 
формата на 
материал/продукт) 
забранен за износ в 

1 респондент - 4% 
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страната на 
произход на 
дървесината (напр. 
при забрана за 
износ на трупи). 

Износ с невалидни 
или непълни 
документи. 

4 респондента - 15% 

Износ на 
нерегистрирана 
незаконна 
дървесина чрез 
използване на 
фалшиви 
сертификати за 
произход. 

4 респондента - 15% 

Некоректно 
деклариране на 
продуктовите 
типове, за да се 
заобиколят/ 
нарушат забраните 
за износ.   

2 респондента - 8% 

ДРУГО (моля, уточнете) 

 Износ на „легализиран“ незаконно добит дървен материал 
 
Най-често чрез издаване на превозен билет с невярно съдържание; многократно 
използване на редовни превозни билети за транспорт; използване на транспортни 
билети, които са обект по чл.206 от Закона за горите; занижаване на плътността 
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Приложение 4:  
Изчерпателен списък на пропуските и препоръките, 

идентифицирани от респондентите (в черен цвят)  

 

 Ключови пропуски  Препоръки за подобрение 

 
Митници / 
граници 

● Липса на капацитет по CITES. 
● Корупция и липса на обучения. 
● Ниска квалификация на персонала. 
●  Слаб контрол. 

● Като цяло повишаване на 
сътрудничеството между 
компетентните органи на 
национално и международно ниво 
в областта на борбата с горската 
престъпност. 

● Специализирани обучения. 
● Наемане на нов персонал. 
● По-високи заплати. 

 Ключови пропуски Препоръки за подобрение 

Горски 
институции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Неясноти относно издаването на 
разрешителни от кметовете на общини за 
дърводобив върху земеделски земи. 

● Липса на национална инвентаризация на 
горите. 

● Ниско възнаграждение на персонала на 
контролните органи, което не е в съответствие 
със степента на риск, на който са изложени. 

● Лоша материална и техническа база. 
● Липса на квалифициран персонал (ниска 

квалификация на дървосекачите) и липса на 
мотивация. 

● Непрозрачна и конкурентна система за 
обществените поръчки за разработването на 
горскостопански планове. 

● Политически натиск върху горския сектор, 
вкл. върху контролните органи. 

● Неефективна система за маркиране на 
дърветата, предвидени за сеч. 

● Липса на достатъчен капацитет за събиране на 
доказателства за извършените горски 
престъпления, за съставяне на 
доказателствени протоколи и за издаване на 
убедителни / надеждни наказателни актове. 

● При дърводобивните операции в отдалечени 
горски райони често нямат достъп до цифрови 
мрежи, което прави проблематично 
издаването на превозни билети за 
камионите,превозващи дървесина (издаването 
е свързано с онлайн система). 

● Слаб контрол на действителните темпове и 
обеми на добив, на превозваните и 
продаваните количества и качество на 
дървесината. 

● Да се започне работа по 
националната инвентаризация на 
горите. 

● Да се създаде независим контролен 
орган (включително независим 
експертен контрол върху 
инвентаризациите в ГСП). 

● Подобряване на проследимостта на 
последващите превозни билети  
(чрез софтуер). 

● Подобряване на софтуера за 
обектите съгласно чл. 206 от 
Закона за горите. 

● Въвеждане на задължително 
използване на пластмасови 
пластини като контролни горски 
марки за маркиране на определени 
видове сечи и определени горски 
насаждения. 

● По-добро планиране на 
управлението. 

● По-добро образование на секачите. 
● Въвеждане на по-строги наказания. 
● По-чест и по-строг контрол 
● Засилване на изискванията за 

маркиране с контролни горски 
марки. 

●  Засилване на санкциите за 
неправилно маркиране и 
злоупотреби, когато са установени 
измами (включително отмяна на 
лицензи / разрешителни). 

● Обучения и подобряване на 
квалификацията на горския 
персонал и служителите на 
правоприлагащите органи по 
отношение писането на актове, 
които да са законово приложими и 
могат да бъдат основа за ефективни 
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административни и наказателни 
действия. 

● Ограничаване на политическото 
влияние върху сектора и базиране 
на управлението на горите на 
текущи научни доказателства и 
експертни знания. 

● Осигуряване на адекватно 
възнаграждение, модерно 
оборудване, подкрепа и защита на 
инспекторите и служителите, 
извършващи контролни функции.  

● Изравняване на стандарта на 
възнагражденията между 
служителите на ИАГ / РДГ и тези 
на държавните горски стопанства. 

● Осигуряване на допълнителни 
финансови стимули за постигнати 
резултати. 

● Осигуряване на обществен достъп 
до базата данни за горските 
инвентаризации. 

● Насърчаване участието на 
гражданите и техните организации 
в процеса на контрол и превенция 
срещу горската престъпност. 

● Използване на механизми, като 
например сателитни изображения, 
осигуряващи директен онлайн 
запис, така че процесът да е 
прозрачен и проследим. 

 Ключови пропуски Препоръки за подобрение 

Полиция /  
Разследване  

● Бавно разследване, късно разкриване и 
докладване на престъпления. 

● Дублиране на функции и лошо оборудване. 
● Хората, които отговарят за разследванията, 

нямат компетентност по отношение на 
официалните разпоредби и управлението на 
горите. 

● Липса на осведоменост по въпросите на 
горското стопанство. Много често 
доказателствата, събрани по време на 
теренните разследвания, са неясни / 
неприложими. Доказателствата / 
наказателните документи съдържат грешки 
или не са попълнени правилно, а това е 
вратичка, която се използва в съда от 
нарушителите, за да бъдат оттеглени 
обвиненията. 

● Липса на специализиран персонал и 
структури. 

● Корупция и липса на обучения. 
● Полицията и разследващите органи нямат 

интерес да разследват горски престъпления. 
● Липса на по-тясно сътрудничество между 

горските стражи и органите на реда. 

● Специализирани и по-чести 
обучения. 

● Създаване на специализирана 
структура. 

● Финансова възвръщаемост на 
вложеното от служителите, когато 
са помагали да се установи вината 
на нарушител.  

● Полицейският персонал трябва да 
бъде редовно обучаван и 
информиран за промените в 
горското законодателство, по 
отношение спецификата на 
горските престъпления, , което да 
доведе до обективни и качествени 
изводи от провежданите 
разследвания. 

● Използване / настройване на 

интранет системи с цел 

подпомагане обмена на 

информация по цялата верига за 

правоприлагане. 

 Ключови пропуски Препоръки за подобрение 
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Съд / 
Преследване  

 
 
 
 

● Много често се санкционират само хората, 
уловени на място, но не и тези, които 
организират престъпните дейности. 

● Нормативното описание на нарушенията и 
престъпленията е необходимо по закон, но си 
остава предизвикателство. 

● Полагат се огромни усилия за борба с 
дребните престъпления (напр. незаконна сеч, 
свързана с необходимостта от препитание) и 
няма успех при по-сериозни и мащабни 
случаи, които има възможност да са свързани 
с организирана престъпност. 

● Събираемостта на глобите е ниска. 
● Основните предизвикателства при 

преследването на горски престъпления,са 
свързани с откриването на достатъчно и 
достатъчно силни доказателства. 

● Системните нарушители не се санкционират 
от съдилищата, тъй като всяко нарушение е 
отчитано само за себе си. Така обикновено 
щетите са под прага, при който нарушението 
се счита за престъпление. В същото време 
наложеното административно наказание не се 
изпълнява, тъй като нарушителят в повечето 
случаи е безработен, социално слаб и не 
притежава имущество. 

● Ниските нива на събираемост на санкциите в 
сила, които варират между 12% и 15% 
годишно, създават чувство за безнаказаност на 
нарушителите. Това е пряко свързано с 
фактите от доклада, генериран от системата за 
електронно подаване, който показва 
наличието на повече от 1000 системни 
нарушители, т.нар. „професионални 
нарушители“. 

● Малко са осъдителните присъди за нарушения 
на законодателството в областта на горите 
(нарушителите не се санкционират от 
съдилищата), въпреки че в много случаи има 
основания за повдигане на обвинение. 

● Наложените глоби са минимални и 
недостатъчни. 

● Недостатъчна компетентност и / или обучения 
по въпросите на горската престъпност. 

● Корупция. 
● Предизвикателства, възпрепятстващи по-

лесното използване на наказателния кодекс. 
● Малцинствените групи остават ненаказани. 
● Много престъпления се пренебрегват от 

прокуратурата и не се изпращат в съда. 

● Да се намерят начини да се увеличи 
процента на събираемостта на 
глобите. 

● Приемане на доказателствата, 
събрани в административното 
производство в наказателното 
производство. 

● Необходимо е да се кумулират 
престъпленията, извършени от 
едно лице, особено при така 
наречените системни нарушители. 

● Приемане на предложените 
изменения на Наказателния кодекс 
по отношение на горските 
престъпления (за да станат повече 
нарушения в горите съотносими 
към Наказателния кодекс). 

● Да се предвидят по-леки процедури 
за малките престъпления, вместо и 
те да преминават през 
прокуратурата и съда. 

● Съдебната власт като цяло трябва 
да обръща повече внимание на 
делата за горски престъпления, 
вместо да ги пренебрегва и да ги 
третира като незначителни. 

 Ключови пропуски Препоръки за подобрение 

Антикорупция, 
борба с 
измамите и 
прането  на 
пари  

● Всеобхватна корупция 
● Няма адекватни и ефективни мерки в случай 

на доказани корупционни практики. 

● Повече контрол и по-голяма 
безкомпромисност, когато има 
установени нарушения  
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Приложение 5:  
Въпросник: правоприлагащи органи 

 

 

 

Този въпросник е финансиран 

от Фонд „Вътрешна сигурност 

– Полиция“  на ЕС  

 

 

Проект: Укрепване на мрежите и разследването за по-ефективно прилагане на Регламента на 

ЕС за дървесината (EUTR) / Горска престъпност. 

   

 
Контекст на проекта и добавена стойност за заинтересованите страни 

 

Горската престъпност е нарастващ проблем, свързан с организираната престъпност. Той е 

класиран на 3-то място по отношение на транснационалната престъпност през 2017 г. Проектът 

„Укрепване на мрежите и разследването за по-ефективно прилагане на Регламента на ЕС за 

дървесината (EUTR) / Горска престъпност“ цели да даде възможност за ефективно 

правоприлагане чрез стимулиране на мрежи, които са в състояние да открият престъпността в 

горите и да реагират подобаващо. Иновацията се състои в обединяването на експертизата в 

правоприлагането на Интерпол (INTERPOL) с практическия опит на WWF, за да се помогне на 

компаниите да избягват незаконната дървесина.  

 

Като част от проекта се провежда цялостен анализ на пропуските в Белгия, България, Франция, 

Румъния, Словакия и Украйна, за да се постигне по-добро разбиране за нелегалния дърводобив 

и престъпленията в горите в страните по проекта, както и свързани с тях други страни, за 

структурата на националните законови рамки и прилагането им и за функционирането на 

националните вериги за прилагане. Резултатите ще послужат като основа за обучения на 

полицията, митниците, органите по опазване на околната среда, прокурорите и съдиите, но 

също така ще помогнат за стимулиране на диалога на национално ниво относно и промените и 

прилагането на съответните закони. Освен това, анализът ще предостави необходимата 

информация за разработване на ръководство (насоки) за добра практика. 

 

В края на проекта ще бъде проведен мащабен семинар, на който ще бъдат поканени целеви 

групи от цяла Европа. Заинтересованите страни ще бъдат информирани за актуалните 

заключения и подобренията в методите за борба с горската престъпност. Целта ще бъде да се 

разширят създадените мрежи, за да се осигури по-голяма координация и сътрудничество на 

транснационално ниво. 
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Определение за горска престъпност 

Според Интерпол „горска престъпност“ е термин, който описва престъпна дейност 

(осъществявана в нарушение на националното или международното право) в горския сектор, 

което включва цялата верига за доставка - от добива и транспортирането, до обработката, 

продажбата, търговията, вноса и износа. Терминът се отнася и за онези престъпни деяния, които 

улесняват подобна дейност, включително измама с документи, корупция и пране на пари 30. 

В този въпросник, терминът „горска престъпност“ се вписва в рамките на настоящото 

определение с конкретен акцент върху дървесината (други престъпления срещу природата, 

включващи дивата фауна и флора, с изключение на дървесината, са извън обхвата на проекта). 

Бележка: Моля, имайте предвид, че освен ако не е указано друго, всички въпроси се отнасят до 

горската престъпност в широк смисъл, като това включва вносът и износът на незаконна 

дървесина за / от други страни. 

 
 

A. Обща информация за горската престъпност, незаконния дърводобив и търговия на 

национално ниво: 

1) Колко важна е борбата срещу горската престъпност за вас и съответното ви звено / агенция / 

орган? 

Не е важна Маловажна Важна Много важна 

 

2) Как бихте оценили познанията си по отношение на горската престъпност? Моля обяснете. 

Слабо средно  добро много добро отлично 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

3) Горската престъпност нарастващ проблем  ли е във вашата страна (както за местен, така и за 

вносен дървен материал)?  Каква информация / данни имате за текущите тенденции, свързани 

с горската престъпност? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

4) Въз основа на информацията, с която разполагате и използвайки съществуващите данни / 

цифри (ако такива са налични), моля, класирайте до колко важно смятате, че е въздействието 

на горската престъпност, в сравнение с други престъпления, по отношение на: 

 

 Моля изберете между:  
● Изобщо не е важно  
● Средно важно  

Коментари 

                                                
30

 https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-web.pdf 
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● Важно  
● Много важно  

Увреждане на 
околната среда 

  

Укриване на данъци и 
загуба на приходи 
 

  

Друго (моля, 
посочете) 

  

Друго (моля, 
посочете)  

  

 

5) Кои агенции / институции / действащи лица във вашата страна, участват в борбата с горската 

престъпност? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

6) Как бихте оценили капацитета на гореспоменатите организации (вкл. вашата организация / 

институция) в борбата с горската престъпност? Моля обяснете. 

Слаб Среден Добър Много добър Отличен 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

7) Какви са видовете незаконен дърводобив и горска престъпност, с които сте запознати или, с 

които сте работили лично? (това включва вноса и износа на незаконна дървесина)  

Можете да изберете от примерите, описани по-долу, като изтриете / добавите методи, 

подходящи за вашия национален контекст. В случай, че имате предвид публично докладвани 

случаи, молим да предоставите справки/референции. Приканваме ви да добавите всички 

видове / методи за незаконен дърводобив, за които знаете, но не са посочени в тази 

таблица. 

 

Начини за извършване на незаконен 
дърводобив и престъпления в 

горите (използвани методи) 

Вие /вашият отдел / организация 
работили ли сте по подобни случаи 

(да / не)    

Допълнителни коментари  
(моля добавете информация 

/ подробни препратки към 
публични доклади във връзка 

с методите, които сте 
посочили)  

ГРАНИЦИ  

Дърводобив извън границите на   
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подотдела, за който е издадено 
позволителното за сеч.  

Друго (моля, уточнете)    

УСЛОВИЯ ЗА ДОБИВ 

Добив на немаркирани/непозволени 
дървета в насаждения, в които е 
предвидено да се извършва сеч.  

  

Манипулации при калкулирането на 
обема дървесина от дърветата 
маркирани за сеч  / некоректни данни 
в горските инвенатаризации  

  

Дърводобивни дейности, базирани на 
некоректни данни за запаса в 
горскостопанските планове.  

  

Издаване на позволително за сеч в 
нарушение на специфични 
нормативни и административни 
изисквания  за провеждане на сечи - 
сечи в гори във фаза на старост, в 
защитени територии, защитени зони 
от мрежата Натура 2000 и други 
територии със специални режими. 

  

Добив в по-големи количества от 
разрешеното в позволителните 

  

Получаване на позволителни чрез 

подкуп  

  

Издаване позволителни сеч за добив 
на повече дървесина от 
предвиденото в съответните планове 
или предписания, 
утвърждавани/издавани от 
компетентните органи 

  

Позволителните за сече се издават без 
да има одобрен: Горскостопански 
план; одобрено от РДГ план-
извлечение за промяна вида или 
интензитета на сечта или издадено 
предписание от РДГ или ЛЗС. 

  

Друго (моля, уточнете)   

ТРАНСПОРТИРАНЕ  



56 

Транспортиране на незаконно добита 
дървесина без превозен билет  

  

Използване на един превозен билет   
издаден за конкретен курс и с 
валидност за Х часове, за повече от 
един курс.  

  

Превозните билети се използват за 
транспортиране на дървесина, която е 
с различен произход от този в други 
документи. 

  

Два различни камиона (единият с 
незаконен добив) пътуват с един 
електронен превозен билет по едно и 
също време в една и съща     посока, 
но по различни пътища.  

  

Друго (моля, уточнете)   

ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ  

 Манипулации при оценката обема на 
маркираните дървета  

  

Манипулации при окачествяване на 
маркираните дървета 

  

Дървесина от частни гори (предимно 
дърва за огрев) се продава без касови 
бележки или фактури, което води до 
укриване на ДДС 

  

Друго (моля, уточнете)   

ТРУД 

Извършване на дейности в нарушение 
на трудовото законодателство на 
всяко едно от нивата по веригата за 
доставка – от добива до износа.  

  

Работа без договори; липса на  
обучения и застраховки;  
неоснователни уволнения 

  

Друго (моля, уточнете)    

ТЪРГОВИЯ  

Внос на дървесина с фалшиви 
документи за легалност.   
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Внос на дървесни видове и дървесина 
от приложенията на  CITES или с 
фалшиви документи  

  

Внос на дървен материал без 
необходимите документи (като 
лиценз / разрешение на компанията, 
извършваща вноса и износа, 
документи за платени такси и др.) 

  

Внос на некоректно етикетиран 
дървен материал през границите на 
страните от ЕС (напр. етикети с неясно 
обозначен дървесен вид или 
произход на дървения материал)  

  

Внос на дървесина от доставчици, 
които не могат да предоставят 
документация, гарантираща законен 
добив/ транспорт / платени данъци и 
др. 

  

Внос на дървесина от видове, чийто 
добив е забранен в страната на 
произход на дървесината.  

  

Внос на дървесина във вид (под 
формата на материал/продукт) 
забранен за износ в страната на 
произход на дървесината (напр. при 
забрана за износ на трупи).  

  

Износ с невалидни или непълни 
документи.  

  

Износ на нерегистрирана незаконна 
дървесина чрез използване на 
фалшиви сертификати за произход.  

  

Некоректно деклариране на 
продуктовите типове, за да се 
заобиколят/нарушат забраните за 
износ.   

  

Друго (моля, уточнете)   

ДРУГО (моля, уточнете) 
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8) Моля, дайте допълнителна информация за вашия опит или опита на вашата 

организация/институция във връзка с работата  по тези случаи или други случаи, които са били 

разследвани? (Моля, изберете един или няколко от случаите, обозначени по-горе с „да“ и 

посочете по кое законодателство е било проведено разследването.)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

9) Въз основа на информацията, с която разполагате, кои са основните играчи в горската 

престъпност на национално ниво във вашата страна? (Например: бедни граждани, 

корумпирани власти и компании, организирана престъпност, малки  и средни предприятия, 

международни компании, др.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

10) Според предоставената по-горе информация и / или въз основа на актуални данни, кои са 

основните 3 проблема в областта на горската престъпност, които виждате във вашата сфера на 

дейност? Моля, обяснете и ако е възможно, класирайте проблемите по значимост. 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

Б. Общи знания за Регламента на ЕС за дървесината във връзка с горската 

престъпност.  

11) Колко важно  е националното и международното законодателство в предотвратяването и 

борбата с горската престъпност за вас и вашето звено / агенция / орган? 

Не е важно Маловажно Важно  Много важно 

 

12) Как бихте оценили вашите познания по съществуващото законодателство по отношение на 

горската престъпност?  

Слабо Средно Добро Много добро Отлично 

 

13) Колко ефективни са (т.е. в каква степен са важни) законодателните рамки за възпиране на 

горската престъпност във вашата страна? Моля обяснете и дайте допълнителни детайли относно 

съществуващото законодателство, ако е необходимо.   

Не е важно Маловажно Важно Много важно 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
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В.  Сътрудничество по веригата на правоприлагане 

14) Колко важно е сътрудничеството по веригата за правоприлагане за предотвратяване и борба 

с горската престъпност за вас и съответното ви звено / агенция / орган?  

Не е важно Маловажно Важно Много важно 

 

15) Въз основа на вашия опит, какъв тип сътрудничество съществува между полицията, 

компетентния орган, прокуратурата и съдиите? (напр. съвместна работа / договорки, редовен 

обмен на национално ниво, съвместни обучения с национални и международни мрежи / 

агенции/  правоприлагащи органи) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

16) Каква оценка давате на съществуващото ниво на сътрудничество за борба с горската 

престъпност?  

Слабо  Средно Добро Много добро Отлично 

 

17) Въз основа на вашия опит, моля дайте списък с основните пречки за ефективно 

правоприлагане /борба с горската престъпност в следните области (виж таблицата по-долу), 

както и препоръки за подобрение на работата. Моля дайте списък и за пречките пред по-

успешното сътрудничество и обяснете как според вас сътрудничеството би могло да се 

подобри във всяка една от областите.  

 

 Основни пречки 
(моля, опишете)  

Препоръки за подобрение 
 (моля опишете) 

 На национално 
ниво 

На международно 
ниво  

На национално 
ниво 

На международно ниво 

Митници/Граници     

Гората (това включва 
издаването на 

позволителни, изготвяне 
на планове за управление, 

добив, преработка, 
транспортиране и др.)  

    

Полиция/Разследване      

Правосъдие/ Наказателно 
преследване  

(това включва и 
устройствотона 

съответните 
закони/регламенти за 

борба с горската 
престъпност)  
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Борба с корупцията и 
измамите/пране на пари  

    

 

18) Как се споделя информацията по веригата на правоприлагане (например: интранет 

системи, защитени канали за комуникация, срещи и т.н.) и как смятате, че обменът на 

информация би могъл да бъде подобрен? 

 

19) Как оценявате сътрудничеството си с неправителствените организации (НПО) и 

организациите на гражданското общество (ОГО)? (Например: НПО / ОГО по-способни ли са от 

преди да идентифицират горски престъпления, колко често ви информират за горски 

престъпления и т.н.)  

 

20) Колко полезни са обоснованите сигнали от НПО в рамките на EUTR?  

 

21) Чували ли сте / участвали ли сте в обучения за борба с горската престъпност и запознаване 

със съответното законодателство? Моля, дайте информация за вашия опит. 

 

22) Подходящи ли са комуникационните канали, предоставени от Интерпол (използване на I-

24/7 ) за споделяне на информация относно разследвания, свързани с горите?   

 

Ако да, споделяте ли редовно информация, свързана с горите: 

○ с Генералния секретариат на Интерпол? 

○ с вашето национално централно бюро? 

 
 

Г. Заключение 

 

23) Какви са предизвикателствата при преследването на престъпления, свързани с горите? 

(Например: Структурират ли се резултатите от проверки на съответните  органи по 

начин, че да могат да бъдат използвани в съда? Нарушенията, системно откривани от 

съответните органи, санкционират ли се в съда? Ако не, защо? Налагат ли се глоби от съда 

под максималните прагове, заложени в националните закони? Ако да, защо?) 

 

24) Какви са предизвикателствата при преследването на нарушения на EUTR за вносен дървен 

материал? (Например: ясно ли е какво представлява приемлива степен на доказване? Трудно 

ли е да се докаже в съда, че дадена компания не е направила всичко възможно, за да смекчи 

всички рискове в рамките на системата й за надлежна проверка? Трудно ли е да се адресира 

фактът, че операторите определят собствените си прагове за нивото на корупция, което 

приемат или толерират, в рамките на тяхната система за надлежна проверка?) 

 

25) Смятате ли, че има потенциал повече дела, свързани с горски престъпления, да бъдат 

преследвани съгласно действащото законодателство? Ако да, какво според вас е необходимо, 

за да се увеличи броят на делата? 
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Приложение 6:  
Въпросник: Неправителствени организации/ Граждански 

организации 

 

 

 

 

Този въпросник е финансиран 

от Фонд „Вътрешна сигурност 

– Полиция“  на ЕС  

 

 

Проект: Укрепване на мрежите и разследването за по-ефективно прилагане на Регламента на 

ЕС за дървесината (EUTR) / Горска престъпност. 

 

   Въпросник 

 
Контекст на проекта и добавена стойност за заинтересованите страни 

 

Горската престъпност е нарастващ проблем, свързан с организираната престъпност. Той е 

класиран на 3-то място по отношение на транснационалната престъпност през 2017 г. Проектът 

„Укрепване на мрежите и разследването за по-ефективно прилагане на Регламента на ЕС за 

дървесината (EUTR)/Горска престъпност“ цели да даде възможност за ефективно 

правоприлагане чрез стимулиране на мрежи, които са в състояние да открият престъпността в 

горите и да реагират подобаващо. Иновацията се състои в обединяването на експертизата в 

правоприлагането на Интерпол (INTERPOL) с практическия опит на WWF, за да се помогне на 

компаниите да избягват незаконната дървесина.  

 

Като част от проекта се провежда цялостен анализ на пропуските в Белгия, България, Франция, 

Румъния, Словакия и Украйна, за да се постигне по-добро разбиране за нелегалния дърводобив 

и престъпленията в горите в страните по проекта, както и свързани с тях други страни, за 

структурата на националните законови рамки и прилагането им и за функционирането на 

националните вериги за прилагане. Резултатите ще послужат като основа за обучения на 

полицията, митниците, органите по опазване на околната среда, прокурорите и съдиите, но 

също така ще помогнат за стимулиране на диалога на национално ниво относно и промените и 

прилагането на съответните закони. Освен това, анализът ще предостави необходимата 

информация за разработване на ръководство (насоки) за добра практика. 
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В края на проекта ще бъде проведен мащабен семинар, на който ще бъдат поканени целеви 

групи от цяла Европа. Заинтересованите страни ще бъдат информирани за актуалните 

заключения и подобренията в методите за борба с горската престъпност. Целта ще бъде да се 

разширят създадените мрежи, за да се осигури по-голяма координация и сътрудничество на 

транснационално ниво. 

 

 
 

Определение за горска престъпност 

Според Интерпол „горска престъпност“ е термин, който описва престъпна дейност 

(осъществявана в нарушение на националното или международното право) в горския сектор, 

което включва цялата верига за доставка - от добива и транспортирането, до обработката, 

продажбата, търговията, вноса и износа. Терминът се отнася и за онези престъпни деяния, които 

улесняват подобна дейност, включително измама с документи, корупция и пране на пари 31. 

В този въпросник, терминът „горска престъпност“ се вписва в рамките на настоящото 

определение с конкретен акцент върху дървесината (други престъпления срещу природата, 

включващи дивата фауна и флора, с изключение на дървесината, са извън обхвата на проекта). 

Бележка: Моля, имайте предвид, че освен ако не е указано друго, всички въпроси се отнасят до 

горската престъпност в широк смисъл, като това включва вносът и износът на незаконна 

дървесина за / от други страни. 

 
 

A. Обща информация за горската престъпност, незаконния дърводобив и търговия на 

национално ниво: 

 

1) Как бихте оценили познанията си по отношение на горската престъпност? Моля обяснете. 

слабо средно  Добро много добро отлично 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

2) Горската престъпност нарастващ проблем  ли е във вашата страна (както за местен, така и за 

вносен дървен материал)?  Каква информация / данни имате за текущите тенденции, свързани 

с горската престъпност? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

3) Въз основа на информацията, с която разполагате и използвайки съществуващите данни / 

цифри (ако такива са налични), моля, класирайте до колко важно смятате, че е въздействието 

на горската престъпност, в сравнение с други престъпления, по отношение на: 

 

 Моля изберете между:  Коментари 

                                                
31

 https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-web.pdf 
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● Изобщо не е важно  
● Средно важно  
● Важно  
● Много важно  

Увреждане на 
околната среда 

  

Укриване на данъци и 
загуба на приходи 

  

Друго (моля, 
посочете) 

  

Друго (моля, 
посочете)  

  

 

4) Какви са видовете незаконен дърводобив и горска престъпност, с които сте запознати или, с 

които сте работили лично? (това включва вноса и износа на незаконна дървесина)  

Можете да изберете от примерите, описани по-долу, като изтриете / добавите методи, 

подходящи за вашия национален контекст. В случай, че имате предвид публично докладвани 

случаи, молим да предоставите справки/референции. Приканваме ви да добавите всички 

видове / методи за незаконен дърводобив, за които знаете, но не са посочени в тази 

таблица. 

 

Начини за извършване на незаконен 
дърводобив и престъпления в 

горите (използвани методи) 

Вие /вашият отдел / организация 
работили ли сте по подобни случаи 

(да / не)    

Допълнителни коментари  
(моля добавете информация 

/ подробни препратки към 
публични доклади във връзка 

с методите, които сте 
посочили)  

ГРАНИЦИ  

Дърводобив извън границите на 
подотдела, за който е издадено 
позволителното за сеч. 

  

Друго (моля, уточнете)    

УСЛОВИЯ ЗА ДОБИВ 

Добив на немаркирани/непозволени 
дървета в насаждения, в които е 
предвидено да се извършва сеч.  

  

Манипулации при калкулирането на 
обема дървесина от дърветата 
маркирани за сеч  / некоректни данни 
в горските инвенатаризации  
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Дърводобивни дейности, базирани на 
некоректни данни за запаса в 
горскостопанските планове.  

  

Издаване на позволително за сеч в 
нарушение на специфични 
нормативни и административни 
изисквания  за провеждане на сечи - 
сечи в гори във фаза на старост, в 
защитени територии, защитени зони 
от мрежата Натура 2000 и други 
територии със специални режими. 

  

Добив в по-големи количества от 
разрешеното в позволителните 

  

Получаване на позволителни чрез 

подкуп  

  

Издаване позволителни сеч за добив 
на повече дървесина от 
предвиденото в съответните планове 
или предписания, 
утвърждавани/издавани от 
компетентните органи 

  

Позволителните за сече се издават без 
да има одобрен: Горскостопански 
план; одобрено от РДГ план-
извлечение за промяна вида или 
интензитета на сечта или издадено 
предписание от РДГ или ЛЗС. 

  

Друго (моля, уточнете)   

ТРАНСПОРТИРАНЕ  

Транспортиране на незаконно добита 
дървесина без превозен билет  

  

Използване на един превозен билет   
издаден за конкретен курс и с 
валидност за Х часове, за повече от 
един курс.  

  

Превозните билети се използват за 
транспортиране на дървесина, която е 
с различен произход от този в други 
документи. 

  

Два различни камиона (единият с 
незаконен добив) пътуват с един 
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електронен превозен билет по едно и 
също време в една и съща     посока, 
но по различни пътища.  

Друго (моля, уточнете)   

ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ  

 Манипулации при оценката обема на 
маркираните дървета  

  

Манипулации при окачествяване на 
маркираните дървета 

  

Дървесина от частни гори (предимно 
дърва за огрев) се продава без касови 
бележки или фактури, което води до 
укриване на ДДС 

  

Друго (моля, уточнете)   

ТРУД 

Извършване на дейности в нарушение 
на трудовото законодателство на 
всяко едно от нивата по веригата за 
доставка – от добива до износа.  

  

Работа без договори; липса на  
обучения и застраховки;  
неоснователни уволнения 

  

Друго (моля, уточнете)    

ТЪРГОВИЯ  

Внос на дървесина с фалшиви 
документи за легалност.   

  

Внос на дървесни видове и дървесина 
от приложенията на  CITES или с 
фалшиви документи  

  

Внос на дървен материал без 
необходимите документи (като 
лиценз / разрешение на компанията, 
извършваща вноса и износа, 
документи за платени такси и др.) 

  

Внос на некоректно етикетиран 
дървен материал през границите на 
страните от ЕС (напр. етикети с неясно 
обозначен дървесен вид или 
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произход на дървения материал)  

Внос на дървесина от доставчици, 
които не могат да предоставят 
документация, гарантираща законен 
добив/ транспорт / платени данъци и 
др. 

  

Внос на дървесина от видове, чийто 
добив е забранен в страната на 
произход на дървесината.  

  

Внос на дървесина във вид (под 
формата на материал/продукт) 
забранен за износ в страната на 
произход на дървесината (напр. при 
забрана за износ на трупи).  

  

Износ с невалидни или непълни 
документи.  

  

Износ на нерегистрирана незаконна 
дървесина чрез използване на 
фалшиви сертификати за произход.  

  

Некоректно деклариране на 
продуктовите типове, за да се 
заобиколят/нарушат забраните за 
износ.   

  

Друго (моля, уточнете)   

ДРУГО (моля, уточнете) 

   

 

 

5) Въз основа на информацията, с която разполагате, кои са основните играчи в горската 

престъпност на национално ниво във вашата страна? (Например: бедни граждани, 

корумпирани власти и компании, организирана престъпност, малки  и средни предприятия, 

международни компании, др.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

6) Според предоставената по-горе информация и / или въз основа на актуални данни, кои са 

основните 3 проблема в областта на горската престъпност, които виждате във вашата сфера на 

дейност? Моля, обяснете и ако е възможно, класирайте проблемите по значимост. 

 

1.  
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2.  

3.  

 

 

Б. Общи знания за Регламента на ЕС за дървесината във връзка с горската 

престъпност.  

7) Колко важно е националното и международното законодателство в предотвратяването и 

борбата с горската престъпност за вас/ вашето НПО/организация, която представлявате. 

Не е важно Маловажно Важно  Много важно 

 

8) Как бихте оценили вашите познания по съществуващото законодателство по отношение на 

горската престъпност?  

Слабо Средно Добро Много добро Отлично 

 

9) Колко ефективни са (т.е. в каква степен са важни) законодателните рамки за възпиране на 

горската престъпност във вашата страна? Моля обяснете и дайте допълнителни детайли относно 

съществуващото законодателство, ако е необходимо.   

Не е важно Маловажно Важно Много важно 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

В.  Сътрудничество по веригата на правоприлагане 

10) Въз основа на вашия опит, моля дайте списък с основните пречки за ефективно 

правоприлагане /борба с горската престъпност в следните области (виж таблицата по-долу), 

както и препоръки за подобрение на работата. Моля дайте списък и за пречките пред по-

успешното сътрудничество и обяснете как според вас сътрудничеството би могло да се 

подобри във всяка една от областите.  

 

 Основни пречки 
(моля, опишете)  

Препоръки за подобрение 
 (моля опишете) 

 На национално 
ниво 

На международно 
ниво  

На национално 
ниво 

На международно ниво 

Митници/Граници     

Гората (това включва 
издаването на 

позволителни, изготвяне 
на планове за управление, 
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добив, преработка, 
транспортиране и др.)  

Полиция/Разследване      

Правосъдие/ Наказателно 
преследване  

(това включва и 
устройствотона 

съответните 
закони/регламенти за 

борба с горската 
престъпност) 

    

Борба с корупцията и 
измамите/пране на пари  

    

 

11) Как оценявате вашето сътрудничество със съответните органи / звена, които се борят срещу 

горската престъпност? Моля пояснете. 

 

12) По отношение Регламента на ЕС за дървесината, случвало ли ви се е да изпратите обоснован 

сигнал до компетентния орган?  Ако да, колко полезно беше това? Ако не, защо? Моля пояснете. 

 

13) Колко често информирате публичните органи за престъпления свързани с горите? Моля 

пояснете.  

 

14) Смятате ли, че НПО са по-способни от преди да идентифицират престъпления свързани с 

горите? Моля пояснете. 

 
Г. Заключение 

 

15) Какви са предизвикателствата при преследването на престъпления, свързани с горите? 

(Например: Структурират ли се резултатите от проверки на съответните  органи по 

начин, че да могат да бъдат използвани в съда? Нарушенията, системно откривани от 

съответните органи, санкционират ли се в съда? Ако не, защо? Налагат ли се глоби от съда 

под максималните прагове, заложени в националните закони? Ако да, защо?) 

 

16) Какви са предизвикателствата при преследването на нарушения на EUTR за вносен дървен 

материал? (Например: ясно ли е какво представлява приемлива степен на доказване? Трудно 

ли е да се докаже в съда, че дадена компания не е направила всичко възможно, за да смекчи 

всички рискове в рамките на системата й за надлежна проверка? Трудно ли е да се адресира 

фактът, че операторите определят собствените си прагове за нивото на корупция, което 

приемат или толерират, в рамките на тяхната система за надлежна проверка?) 

 

17) Смятате ли, че има потенциал повече дела, свързани с горски престъпления, да бъдат 

преследвани съгласно действащото законодателство? Ако да, какво според вас е необходимо, 

за да се увеличи броят на делата? 
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Мисията на WWF e да 

спре влошаването на 

околната среда на 

планетата, за да може 

в бъдеще хората да 

живеят в хармония с 

природата 


