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Анализ на незаконния дърводобив в България през 2006-2013 г.
Резюме
През 2005 година беше публикуван доклад на WWF България за обема на незаконния
дърводобив в страната към онзи момент. Неговият обем за 1 година бе определен на около
3,7 млн. куб.метра лежаща дървесина, при официален добив от 5,8 млн. куб.м.
През периода 2006-2013 г., България бележи ограничен напредък в борбата с
незаконния дърводобив, като според експертен анализ на статистическите данни годишният
обем на незаконната сеч достига 2,4 млн. куб. метра или 1/4 от общия добив (при
официален добив от 6,9 мил. куб. м към 2012 г.). Горите със завишено ползване, в резултат на
незаконните сечи, не изпълняват ефективно производствените, водоохранните и
природозащитните си функции.
Въпреки че, настъпилите икономически, социални и политически промени в страната
доведоха до намаляване на масовите нарушения в горите от бракониерски характер, днес
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
транспортирана дървесина и се реализират особено лесно при отдаване на добива "на
корен". Така, чрез незаконния добив на дървесина (предимно дърва за горене и
технологична дървесина), сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи от
над 100 млн. лева годишно.
Причините, водещи до проблемите с
опазването на горите от незаконен дърводобив,
са различни. По отношение на държавните гори,
в значителна степен, тези проблеми се
катализират от смесването на контролните
функции и стопанския интерес в една и съща
държавна институция - Министерството на
земеделието и храните. Допълнителни фактори са корупционните практики, политическия
натиск, занижените изисквания за квалификацията на горските служители, размитата
отговорност на участниците в дърводобива, неблагоприятните икономически условия, и др.
Ключова предпоставка за злоупотребите в горите е несъвършената нормативна база, която
позволява неточна инвентаризацията на горите (напр. скриване на реалните запаси в горите),
манипулации при определяне на добивите и най-вече неефективен контрол по цялата верига
на планиране, маркиране, реализиране на сечта и транспорт на добитата дървесина.

Критично ниската събираемост на наказателните постановления за нарушения в горите от
под 15 %, допълнително създава чувство на безнаказаност сред нарушителите.
Най-широко приложимите схеми за незаконен добив и продажба на дървен
материал, които позволява действащата нормативна уредба, са следните:
1. Добив на немаркирани дървета в насаждения предвидени за сеч
Съгласно нормативните изисквания отпечатък от контролна горска марка (КГМ) в
основата на отсечените стъбла, която удостоверява законността на сечта, трябва да имат само
дървета с диаметър на гръдна височина над 18 см. Въпреки че, тази мярка е въведена поради
ниската стойност на по-тънките дървета, на практика това дава възможност за безконтролно
отсичане на по-голям брой дървета с диаметър под 18 см от разрешеното, особено в млади
насаждения или издънкови гори, където броят на такива дървета често е преобладаващ.
В същото време, наличието на отпечатък от КГМ в основата на отсечените дървета
също не може да удостовери законосъобразното им ползване 1,2, тъй като незаконната сеч се
прикрива и дори "узаконява", когато незаконно отсечените дървета биват допълнително
маркирани след сечта от отговорния за обекта лесовъд или се маркират с фалшива марка от
самите нарушители.
Препоръки: Ограничаване на възможностите за скриване на незаконно отсечената
дървесина при експедицията на добития материал от сечището, т.е. при описването му с цел
транспортиране до крайните потребители.
2. Манипулации при изчисляване на обема на маркираните за сеч дървета
Обемът на маркираните за сеч дървета се изчислява от компютърна програма въз
основа на средния диаметър и съответно средната височина на маркираните дървета.
Установено е, че компютърната програма използва метод за определяне на средния диаметър
(т.нар. правило на Вайзе), който горската наука не допуска за такива случаи, тъй като дава
стойности по-ниски от действителните и съответно води до грешка при определяне на обема
за сеч от средно 8,7%. Това означава, че в документацията за планираната сеч се вписва пониска стойност от действителния обем на маркираните за сеч дърветата и ако разликата между
документиран и действителен обем бъде успешно скрита при експедицията на дървесината, тя
се реализира като незаконен добив.
Препоръки: Тази неправомерна практика следва да бъде ограничена с
усъвършенстване на компютърните програми за изчисляване на обемите за сеч и чрез
подобряване на контрола по приемането и експедицията на дървесина, което да не позволи
скриване на реално добитите количества.
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3. Ползване на неверни данни за дървесните запаси от Горскостопанските планове
Голям процент (80-90%) от насажденията се таксират (т.е. инвентаризират) окомерно
или чрез математико-статистически методи, докато пълно измерване на всички дървета в едно
насаждение се извършва в изключително редки случаи. Често актуалните данни за запаса на
едно насаждение се изчисляват не със замерване на терен, а чрез компютърна програма,
която преизчислява новия запас на гората въз основа на стария. При тези преизчисления се
допускат съществени грешки, водещи до занижаване на реалния запас на гората и съответно
на допустимите за сеч количества. По време на маркирането на дърветата за сеч, обаче, на
измерване и окачествяване подлежат всички маркирани дървета. Ако при маркирането се
установи, че обемът на маркираните за сеч дървета при спазена интензивност на сечта (т.е. на
определен % от запаса на гората) е значително по-голям от предвидените от лесоустроителя
количества за сеч, 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.
Препоръки: По пример на другите европейски държави трябва да бъде въведена
националната инвентаризация на горите, чрез която да се отчитат безпристрастно промените в
тях и съответно да се оказва независим контрол върху инвентаризацията в горскостопанските
планове. Допълнително следва да бъде засилен контрола при приемането на
инвентаризацията на горите, както и контрола при приемане и експедиция на добитата
дървесина.
4. Манипулации при изчисляване на обема на дървата за огрев и технологичната
дървесина
При добива на дървата за огрев и технологичната дървесина нормативната уредба
изисква в различните етапи на дърводобива - от сечището до крайния получател - една и съща
стока по вид и количество да се измерва, приема, заплаща и отчита в три различни мерни

единици3. При добива - от сечище до временен склад - в пространствени мЗ (този обем се
определя от размера на фигурите, в които са подредени парчетата), при приема - от временен
склад до натоварване и експедиция - в плътни мЗ, а при крайния получател - в килограми,
установени от кантара на клиента. В практиката е установено, че при тези измервания и
преизчисления се допускат съществени грешки поради високата субективност, ползването на
некоректен коефициент за превръщане и неотчитане различното тегло на дървесината спрямо
произхода й.

В резултат на тези проблеми при преизчисляването на обема на дървата за огрев и
технологичната дървесина от пространствени в плътни кубически метри, се натрупва една
разлика от около 30-40 %, която не се отчита при заплащане на добива и при определяне
размера на тарифната такса. На практика в тази разлика могат да бъдат скрити и обемите,
които са добити извън разрешените количества чрез горепосочените схемите.
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.
Препоръки: Решението на този проблем е добивът и продажбата на дървата за огрев
да се разплаща по цени за пространствен м3 по цялата верига от добив до краен клиент, а
технологичната дървесина да се разплаща по тегло (т.е. на тон) по цялата верига от добив до
краен клиент въз основа на кантарните бележки, издадени от крайния клиент или чрез
замервания на теглото с кантари на предприятията.
5. Скриване на незаконно добита дървесина при експедицията
Ключово условие за реализацията на незаконно добитата дървесина след
отсичането й чрез горепосочените схеми е тя да бъде транспортирана от сечището или
3
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временния склад до краен потребител без да бъде отчетена пред собственика на гората.
Това се налага, тъй като по време на сечта количеството на цялата отсечената дървесина
(лежаща маса) следва да се отчита при приемане и експедиране на дървесината4.
Практичният опит показва, че незаконно добитата дървесина най-често се
транспортира без да се описва в протоколите за приемане и освидетелстване на сечищата и
без да се отчита коректно при експедицията на дървесината. При експедицията основните
начини за скриване на незаконно добита дървесина са следните:
1. Най-простият вариант е превозът на незаконно добита дървесина да се извършва без
превозни билети (при къси разстояния, напр. от гората до селото), което се практикува през
нощта, чрез съглеждачи или при гарантирана закрила от страна на контролните органи.
2. Честа практика е един превозен
билет (вкл. електронен) за конкретен
курс със срок на действие 12 часа, да
се ползва за повече от един курс.
3. Сравнително нова схема е с един
електронен
превозен
билет
едновременно да се движат два
различни камиона (единия с
незаконно добитата дървесина) в
едно и също време, в една и съща
посока, но по различни пътища.
4. Друг често срещан подход е транспортирането на незаконна дървесина от гората не с
електронен, а с хартиен превозен билет. Въпреки че ползването на хартиените превозни
билети позволява редица машинации, те все още се позволени за транспорта на дървесина
от частни гори и от един склад към друг склад.
Препоръки: Ефективно ограничаване на гореописаните злоупотреби е постигнато чрез
въвеждането на системата за маркиране и проследяване на дървесината чрез отбелязване на
всеки сортимент с контролни пластмасови пластини. С доказан опит в ползването на
контролни пластмасови пластини се отличават стопанства в РДГ Пловдив5 и редица
европейски държави като Германия, Сърбия, Хърватска, Словения, Гърция и др. Разходите за
пластини се оценяват на около 0,50 лв. за 1 м3. Допълнително следва да се ограничат
възможностите за злоупотреби с електронни и хартиени превозни билети.
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потребител.
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6. Манипулации при окачествяване на маркираните дървета
При маркиране на дърветата за сеч, както и при приемането и експедицията на
добитата дървесина, се извършва окачествяване на стъблата. Това не променя количеството
(обема) на добитата дървесина, но заниженото окачествяване например позволява
злоупотреби, водещи до занижаване на реалната парична стойност на добитата дървесина
в ущърб на собственика. Така например, трупи за бичене (100 лв./м3) често се окачествяват
като обли занаятчийски материали (ОЗМ) (на стойност средно 50-70 лв./м3), а ОЗМ или
технологична дървесина на 1 м се окачествява като дърва за огрев (25-50 лв/ м3), с което се
ощетява собственика на гората до два пъти спрямо реалната стойност на дървесината.
От извършеният анализ на данните за добивите през 2013 г. се установи, че са
занижени качеството и съответно цената на много по-голям брой стъбла, отколкото
теоретично е възможно6.
Препоръки: Необходим е засилен контрол при експедирането на дървесината, който
да даде възможност за идентифицирането на всеки сортимент с неговото субективно
оценяване като такъв. Пример за такъв последвaщ контрол, който може да пресече този тип
злоупотреби, е въвеждането на система за маркиране и проследяване на дървесината чрез
отбелязване на всеки сортимент с индивидуални контролни пластини.

Заключение
Нормативната уредба свързана с горепосочената верига на дърводобив и експедиция,
позволява в рамките на точността на измерванията да бъдат документално „скрити” запаси
и/или добив на дървесина в рамките на 10-30 % от реалния запас. Така при добив от около 7
млн. куб. метра годишно нормативната уредба позволява да бъдат потенциално добивани
до 2 млн. куб. метра повече от официално декларираните обеми. Тяхната експедиция се
осъществява благодарение на несъвършенства в т.н. „превозни документи”, недостатъчен
контрол и липсата на политическа воля за решаване на тези въпроси.
Установени са и практики, които не представляват незаконен дърводобив, но водят до
сходни финансови загуби за държавата, похабяването на качествената дървесина и
продажбата й на занижени цени най-често като дърва за огрев.
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На практика некоректното окачествяване водещо до "влошена" сортиментна структура частично може да се
обясни с по-лесното пласиране на пазара на дървата за огрев и по-големите възможности за злоупотреби.

Балансът на дървесината през призмата на официалния дърводобив, индустриалното
производство, произведената енергия от ВЕИ, вноса и износа, потвърждава наличието на поголямо количество ползвана дървесина в страната, в сравнение с официалните отчети за
осъществения добив. Това превишение е между 0,5 и 2,4 млн. куб. метра дървесина през
референтна 2012 година. Най-голяма е разликата ако се имат предвид данните от
национални представителни изследвания на "Медиана" от 2010-2011 г.7, според които общо
1,5 мил. български домакинства ползват средно по 8,1 пространствени куб. метра дърва за
огрев годишно, или общо 12 150 000 пространствени куб. м (5 589 000 пътни куб. м.), докато
официалната статистика отчита годишен добив от малко над 4 млн. плътни куб. м дърва за
огрев.
Възможностите за ограничаване на незаконните практики в горите са следните:
1. Административни мерки:
- подобряване на контрола при експедицията и транспорта на добитата дървесина,
включително чрез системно въвеждане на контролните пластмасови пластини и по-стриктни
изисквания към превозната документация;
- ограничаване на възможностите за добив "на корен", с цел разделяне на добива от
търговията с дървесина;
- добивът и продажбата на дърва за огрев и технологичната дървесина следва да се
разплащат по цени в една и съща мерна единица по цялата верига от добив до краен клиент,
за да се избегнат грешки и манипулации при преминаването от една мерна единица в друга;
- свързване на информационните масиви с данните за издадените позволителни за
сеч от www.system.iag.bg с данните за дървесината, която се експедира от горите чрез
издаването на електронни превозни билети и изграждане на единна електронна система,
която да обработва информацията за планирането, маркирането, ползването,
освидетелстването, експедирането и преработката на дървесината, като част от
информацията бъде публична с цел създаването на възможности за граждански контрол;
- разширение прилагането на системи за сертификация на всички оператори по
веригата на стопанисване на горите и дървопроизводството и потреблението на дървесина;
2. Законодателни мерки
- усъвършенстване на нормативната уредба за инвентаризация, планиране и контрол
на дърводобива с цел ограничаване на възможностите за злоупотреби, вкл. въвеждане на
националната инвентаризация с цел независим контрол на данните за промени в горите;
7
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- отделяне на Изпълнителната агенция по горите като независима контролна
институция спрямо Министерството на земеделието и храни, което е отговорно за
стопанската дейност в държавните гори;
- повишаване на квалификацията и мотивацията на горските инспектори, както и
повишаване на изискванията за квалификация и отговорност на лесовъдите, без участието
на които е трудно да се извършват злоупотреби в горите;
- повишаване на прозрачността и конкуренцията в процесите на договориране и
осъществяване на дърводобива и търговията с дървен материал и изделия от дървесина за
борба със сивия сектор в горите, включитено чрез създаването на отворени електронни
търгове;
- увеличаване събираемостта на наказателните постановления за нарушения в горите
от настоящите 10-15 %.

1. Увод
През 2005 година беше публикуван доклад на WWF България за обема на незаконния
дърводобив в страната към онзи момент. Неговият обем за 1 година бе определен на около
3,7 млн. куб.метра лежаща дървесина, което съставлява близо 1/3 от общия дърводобив
(официално 5,8 млн. куб.м). Независимо от липсата на достатъчно официална информация по
този въпрос в миналото, докладът изигра важна роля за мобилизиране усилията на
обществеността и държавата за ограничаване на незаконните практики в горите.
В началото на 2011 г. беше приет концептуално нов Закон за горите, който отрази до
голяма степен препоръките на обществените организации, на икономическите анализи в
докладите на Европейската банка за възстановяване и развитие (Подпомагане при
реформата на горския сектор в България - 2009 г.) и този на Световната банка (Forest police
note 2009), както и посланията на Министерската конференция на междуправителствената
инициатива Forest Europe от Варшава през 2007 г. Със закона се регламентира
разпореждането и застрояването на публични гори, процеса на сертификация на българските
гори и фирмите от горския сектор, остойностяване на екосистемните обществени услуги
(ползи) от горите, изравняване правата и задълженията на собствениците на горски
територии, модернизиране на инвентаризацията и планирането, забрана за провеждане на
голи сечи в семенните гори, регулиране на достъпа и т.н. В подзаконовата нормативна база са
разработени специални мерки за стопанисването на горите в защитените зони от
екологичната мрежа Натура 2000, която засягат близо 50 % от горските територии на страната.
След влизане в сила на закона се осъществи реформа в структурите за управление на
държавните гори, които заемат 75% от общата горска площ на страната, като
административно беше разделена производствената от контролната дейност. Запазен бе
подходът, заложен със Закона за горите от 1996 г., основните дейности в държавните гори да
се извършват от частни фирми (горски предприемачи), за да се гарантират пазарни
механизми при добива и търговията с дървен материал. След проведената структурна
реформа заплатите в държавните горски стопанства се увеличиха значително достигайки
нива от около 1000 лв. за месец през 2012 г. За сравнение - същите са били около 450 лв.
преди реформата.
От март 2013 г. влезе в сила Регламент на ЕС 995/03.03.2013 за недопускане на пазара
на ЕС на дървесина с неясен произход, който следва да се прилага от ИАГ и Агенция Митници.
Последните резултатите от проучването Правителствен барометър 20138 за прилагането на
Регламента сочат, че България не е предприела достатъчно мерки за ограничаване на
незаконния дърводобив съгласно изискванията на Регламента.
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В сектора на горската промишленост бяха разширени инвестициите от фирма
Кроношпан в Бургас и Велико Търново, подобрени бяха технологичните линии в Монди
(Стамболийски), Свилоза (Свищов) и други. В почти всички преработвателни предприятия
бяха създадени малки мощности за производство на топлинна енергия от дървесни отпадъци
за локално потребление. Интересите на ВЕИ сектора в производство на енергия, вкл.
когенерационни мощности от горска биомаса на този етап остават ограничени.
Въпреки напредъка в развитието на горското стопанство през последното десетилетие,
проблемите с опазването на горите от незаконен дърводобив и високия дял на т.н. „сив
сектор” в горското стопанство и горската промишленост продължават да са на дневен ред. По
отношение на държавните гори, в значителна степен тези проблеми се катализират от
смесването на контролните функции и стопанския интерес в една и съща държавна
институция - Министерството на земеделието и храните. Допълнителни фактори са
корупционните практики, политическия натиск, занижените изисквания за квалификация на
горските работници, размитата отговорност на участниците в дърводобива9,
неблагоприятните икономически условия (ниска рентабилност и производителност на труда,
ниски доходи), демографската структура (застаряване на населението, обезлюдяване на
полупланински и планински райони, в които са разположени горите) и неправилната
инвестиционна политика.
Не са налице официални данни за реалния размер на незаконния дърводобив в
България, но контролните органи допускат, че неговият размер надвишава 1 милион
кубически метра на година10. На практика, през последните години ключов дял в незаконния
дърводобив заемат не толкова традиционното бракониерство и т.нар. цигански сечи, колкото
документално скрития добив на дървесина. Този незаконен добив се осъществява чрез
редица схеми, които са най-лесно приложими при добива на дърва за огрев и се реализират
особено лесно при отдаване на добива "на корен". Разкриването на тези схеми е от значение
както за обществото поради засиления му интерес към опазването на българските гори, така
и за всички собственици на гори, които често поради ограничените си познания биват
сериозно ощетявани от дърводобивните фирми11.
Дървата за огрев се ползват директно от значителна част от населението, което живее
в малки селища с по-високо ниво на безработица от средното за страната, с по-ниски доходи
от средните и без възможност и нагласа да заплаща пазарната цена на дървесината. В редица
случаи точно тази част от населението е потенциалния бенефициент на дървесина добита и
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реализирана чрез сивия сектор на дърводобива и търговията с дървесина (без задължително
да участва на терен в бракониерски практики).
От друга страна, почти всички големи преработватели на дървесна маса са в позиция
да изкупуват суровината от частни фирми, с които имат договори за доставка, на
нерентабилни за доставчика цени. Най-често това е резултат от скрито монополно поведение
на купувачите, които поставят неблагоприятни условия за плащане и занижени изкупни цени,
често до 10-20 лв./тон по-малко от предложените от горските стопанства продажни цени.
Продажната цена допълнително се увеличава и при дълги превозни разстояния. Това
принуждава доставчиците (т.е. дърводобивниците най-често) да търсят начини за укриване
на част от добитата дървесина, т.е. да не заплащат за нея на собствениците. Това поражда
възможности за корупция сред горските служители, без чието участие не може да се
извършват злоупотреби в горите, както и при служителите в контролните държавни или
общински структури, които остават между най-ниско заплатените от бюджета.
Казаното до тук предопределя целта на настоящият доклад, а именно: Да се направи
експертен анализ на незаконния добив и търговия на дървесина в България за последните
години и да се предложат мерки за ограничаването му.
Основните задачи на проучването включват:
Да се анализират основните недостатъци в административните и нормативни
процедури и документи, които стоят в основата на схемите за незаконнен дърводобив и
които позволяват излизането на пазара на дървесина с незаконен произход;
Да се изчисли потенциалния обем на незаконния дърводобив, въз основа на
наличните статистически данни за обема на добитата, внесената, консумираната и
изнесената дървесина.Да се формулират някои експертни изводи и препоръки за
ограничаване на установените незаконни действия за добив и търговия с дървен
материал.

2. Метод на работа
Незаконно добитата дървесина от горите бива два вида:
1. Дървесина, която е отсечена в нарушение на лесовъдските правила или
нормативните изисквания (напр. немаркирана дървесина), в резултат на което се нанасят
щети на гората и се оказва неблагоприятно влияние върху ефективното и устойчиво ползване
на горския ресурс.

2. Дървесина, за която при експедирането не са заплатени съответните такси на
собственика и съответно се накърнява финансовия му интерес;
Обект на настоящия доклад е незаконния добив на дървесина, при който се нарушават
принципите за устойчиво ползване на горско-дървесния ресурс, ощетява се финансовия
интерес на собственика на гората (основно държавата и общините) и се генерира "сивия
сектор" в горското стопанство. Анализирани са административно-нормативните предпоставки
за осъществяването на незаконен дърводобив и е направена оценка за размера на
незаконния дърводобив в България.
За анализ на административно-нормативната база, свързана със стопанските практики
за планиране, извършване и контрол на добива на дървесина в горите, както и за методите за
определяне на нейното количество и качество е направен експертен коментар, придружен с
примери.
Ползването на дървесина от горите е уредено от Закона за горите и подзаконовите
нормативни актове (Наредба за сечите в горите, Наредба за контрол и опазване на горските
територии, Наредба за възлагане на дейности в горските територии). За да бъде осъществено
ползване на дървесина е необходимо преди това да има предвидено съответно мероприятие
(сеч) в горскостопански план или програма. Предвидените мероприятия се съгласуват с
всички заинтересовани ведомства (РДГ, РИОСВ, ЛЗС, ГСС, Басейнови дирекции и др.) по
време на изготвяне на съответните планове и програми. За да бъде извършена съответната
сеч в публични гори обаче е необходимо насажденията с предвидени сечи да бъдат
включени в годишния план за ползване, да бъдат маркирани и да бъде изготвена цялата
придружаваща дейността документация (карнет-опис, технологичен план, сортиментни
ведомости). Сечта в едно насаждение стартира след издаване на позволително за сеч. Това
става през електронната система на ИАГ - www.system.iag.bg. По време на сечта контрол по
нейното извеждане и спазване на заложената технология в технологичният план се
осъществява от лицето, на което е издадено позволителното (лицензираният лесовъд на
фирмата ползвател) и от друга страна от контролните органи на РДГ и ДГС/ДЛС (в държавните
гори). Лицето издало позволителното за сеч е задължено в 30 дневен срок след приключване
на сечта да освидетелства сечището. Това означава да бъде извършена теренна проверка за
качеството на проведеното мероприятие, каквато често не се прави поради липса на ясни
нормативни изисквания, както и проверка по документи за действително добитото и
извозено количество дървесина. Данните от тези две проверки се вписват в съставения
протокол за освидетелстване, който също се издава в електронната система от
www.system.iag.bg. Извозът на дървесината от сечището до временния склад и съответно
транспортът й до съответният краен или междинен потребител се осъществява след издаване
на превозен билет, който задължително придружава транспортираната дървесина и
удостоверява нейното законно транспортиране, но не и законен произход. Превозните

билети за публичните гори и понякога за частните гори се издават чрез електронен терминал.
Обобщена информация от издадените превозни билети от съответните териториални звена
се подава към ИАГ ежемесечно.
Проучването на незаконните практики в горите е трудно да бъде извършено само чрез
ползване на официални източници на информация. От една страна, официални данни за
незаконния дърводобив постъпват единствено въз основа на установените от контролните
органи нарушения на Закона за горите. Според официалната статистика на Агенцията, през
последните години задържаната дървесина по актове и констативни протоколи достига до 27
000 м3 годишно, като близо 90 % от незаконната дървесина е за сметка на дървата за огрев12.
В същото време, въпреки че под 10 % от наказателните постановления за нарушения в горите
се обжалват в съда, събираемостта на влезлите в сила постановления не надхвърля 15 %. На
практика, тези факти обуславят чувството на пълна безнаказаност сред нарушителите в горите
и предопределят висок дял на незаконния дърводобив.
От друга страна, официалната информация за добива, ползването, вноса и износа на
дървесина се подава на статистическите органи от административните структури, които нямат
интерес да показват слаби страни и недостатъци в своята дейност. Например, в официалните
данни на Националния Статистически Институт (НИС) е отразено, че средният годишен обем
на официално закупената дървесина за огрев от домакинствата в периода 2009-2012 г. е
между 2,5 и 2,7 пространствени куб.метра. Данните са вероятно коректни, но на всички у нас
е известно, че подобно количество дърва за огрев не е достатъчно дори за половин
отоплителен сезон на домакинство. Особено в планинските райони на страната, където
отоплителният сезон достига 8-9 месеца това количество на дърва за огрев покрива не повече
от 1/3 от реалното потребление за година. Поради това в проучването се налага ползване на
допълнителни икономически и социологически проучвания.
Оценка за размера на незаконния добив в България е направена въз основа на
изчисления на баланса (приходна и разходна част за определен период) на дървесината по
официални данни ИАГ и НСИ (виж Прил. 1)
3. Резултати
3.1 Схеми за незаконен добив и продажба на дървен материал
Както бе посочено в увода, в горското стопанство на Р. България настъпиха редица
промени, особено след 2007 г. (когато страната беше приета за член на ЕС) и още веднъж
след 2011 г. (когато влезе в приложение нов закон за горите).
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Според отчетната форма ГФ 5 на ИАГ за 2012 г., добивът на дърва за огрев съставлява около 60 % от общия
добив на дървесина в България.

Основното различие по отношение на незаконния дърводобив, спрямо предходните
периоди се състои в постепенното намаляване на явните видими бракониерски прояви. След
2004 г. няма основания да се говори и за умишлено палене на гори. Установените нарушения,
които са протоколирани са за годишен обем не по-голям от 30 хиляди куб.м на година. Това
показва, че потенциалните незаконни практики остават неустановени, като най-често са
официално „облечени” с документи.
Какви възможности за злоупотреби при ползване на дървесина от горите предоставя
действащата нормативна уредба:
3.1.1 Добив на немаркирани дървета в насаждения предвидени за сеч
Според Наредбата за сечите в горите на маркиране (отбелязване с траен знак отпечатък от контролна горска марка (КГМ) в основата на стъблата, който трябва да остане
видим и да удостовери законността на отсеченото стъбло) подлежат всички дървета с
диаметър на гръдна височина ≥18 см.
От една страна, това позволява в млади насаждения или в издънкови насаждения със
среден диаметър ≤18 см да бъде проведена сеч без да бъде маркирано нито едно дърво или
процента на маркираните дървета да бъде под 20% от всички подлежащи на сеч дървета. В
насаждения, в които средният диаметър на маркираните за сеч дървета е 22÷26 см 13,
дърветата без марка са 50% от всички подлежащи на отсичане дървета. Това ограничава
възможностите за контрол по време и след провеждане на сечта.
От друга страна, практиката показва, че наличието на отпечатък от КГМ в основата на
отсечените дървета също не може да удостовери законосъобразното им ползване14,15.
Причините за това са две:
На първо място, масова практика е незаконно отсечените дървета да бъдат
допълнително маркирани след сечта от отговорния за обекта лесовъд, с което се "узаконява"
отсичането им. Допълнително поставените марки често се разпознават по това, че боята и
задяланата дървесина при марката изглежда значително по-свежо отколкото, при марки
отпечатани преди сечта (т.е. най-често в годината преди сечта). Това нарушение може да
бъде официално установено единствено чрез сравнение на броя и обема на маркираните
дървета по карнет опис и броя и обема16 на реално отсечените дървета, което е трудно
постижимо в сечища с размер над 5 дка.
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Това са основно издънкови насаждения във възраст, на която се провеждат прореждания и пробирки, както и
възобновителни сечи в средно и нискобонитетни стопански класове. При семенните гори това са основно
насаждения за отглеждане във възрастта, в която се провеждат прореждания.
14
http://www.dnevnik.bg/zelen/2013/09/30/2151179_ekokoaliciiata_sezira_za_nezakonna_sech_v_lovno/
15
http://www.dnevnik.bg/zelen/2014/07/16/2344034_fotogaleriia_otlichitelni_belezi_na_nezakonnata_sech_v/
16
Обемът на отсечените дървета се изчислява по косвен път, като се отчита диаметъра на отсечения пън, а не
диаметъра на гръдна височина, спрямо който има изготвени таблици за сортиментиране на дърветата.

На второ място, допълнително маркиране след сечта на незаконно отсечени дървета
често се извършва и от представители на дърводобивните фирми чрез нанасяне на отпечатък
с инструмент с фалшива КГМ (напр. метален шестостен). Това е възможно поради факта, че в
99 % от случаите дори върху отпечатъците на оригиналните КГМ не си личат номерата на
марките, което прави изключително лесна имитацията на отпечатъка от тези марки върху
пъните.
И в двата случая, допълнителното маркиране на незаконно отсечени дървета се
улеснява от целенасоченото лошо предварително маркиране на дърветата за сеч от
лицензирания лесовъд. Почти никога контролните органи не търсят отговорност от
лесовъдите за лошо отпечатване на марката или дори заместването на марката само с боя.
Освен това, последващият контрол на отсечените дървета чрез сравнение с предвидените за
сеч дървета по сортиментна ведомост е напрактика невъзможен, тъй като най-често
сортиментната ведомост (ако изобщо е съставена такава) се изготвя машинално.
Препоръки: Тъй като ползването на КГМ не гарантира законността на една сеч, при
добив на зряла дървесина с висока стойност е възможно предвидените за сеч дървета да
бъдат маркирани с контролни пластмасови пластини, но най-важно е да бъде подобрен
контрола при експедицията на добитата дървесина.
3.1.2 Манипулации при изчисляване на обема на маркираните за сеч дървета
Съгласно Наредбата за сечите в горите, обемът и категориите (сортиментите) на
маркираната за сеч дървесина се изчислява чрез данни от ГСП или утвърдените от ИАГ
софтуерни продукти. Най-често това е програмата SORT. За да бъде ползвана програмата
обаче е необходимо да са определени някои основни характеристики - среден диаметър на
маркираните дървета и средна височина. Тези два параметъра са задължителни. Недостатък
на програмата е, че средният диаметър на маркираните дървета се изчислява по правилото
на Вайзе (60/40)17, което широко се прилага при инвентаризацията на нормалните гори. Ето
защо, това правило е валидно, когато разпределението на броя на дърветата по степени на
дебелина е близко до нормалното. В случая обаче става дума за дървета маркирани за сеч на
принципите на някоя лесовъдска система и техния избор е въз основа на специфични
критерии. Поради това средните диаметри на тези дървета никога не са разпределени
нормално. От горската таксация е добре известно как се таксират сечища и там е подчертано,
че не бива да се ползва правилото на Вайзе в тези случай. Определянето на среден диаметър
по правилото на Вайзе не отразява метода на сеч (т.е върхов или низов), което прави този
неподходящ при таксиране на сечища. При всички случаи, когато се маркира за сеч с върхов
уклон (т.е. диаметърът на маркираните дървета е по-голям от средния за насаждението) или
17

Определяне на средния диаметър по правилото на Вайзе: приема се, че 60 % от дървета са с диаметър по малък от средния диаметър, а 40 % от дърветата са с диаметър по-голям от средния диаметър.

с низов уклон (т.е. диаметърът на маркираните дървета е по-малък от средния) броят на
маркираните за сеч дървета по степени на дебелина не е разпределен нормално. Това не
позволява да се ползва правилото на Вайзе, поради което според лесовъдската наука
обективно е средния диаметър да бъде определян по средна кръгова площ. Грешното
определяне на средния диаметър води до грешно определяне на средната височина на
маркираните дървета (която не е задължително да съвпада със средната за насаждението), а
в крайна сметка това води до грешно определяне на височинния разред.
Пример: При върхов метод, особено с доминиране на дървета с близки до максималния за
насаждението диаметър (т.е. дървета, които биха донесли най-големи икономически ползи
от сечта, каквато често е практиката), по правилото на Вайзе се определя по-нисък среден
диаметър от действителния диаметър (т.е. изчисления по кръгова площ), защото модата на
разпределението е изнесена значително по-надясно отколкото при нормално
разпределение.
Тъй като въз основа на височинния разред таблично се определя обема на
дървесината, то промяната на височинния разред може да доведе до завишаване или
подценяване обема на маркираните за сеч дървета. В табл. 1. са представени резултати от
изчисляване обема на маркираните стъбла при разлика с един височинен разред. Данните
показват каква е разликата при определяне на обема по категории дървесина изразена в
проценти.
Табл. 1. Разлика в проценти при промяна с един височинен разред
дървесен вид
бял бор
бял бор
черен бор
черен бор
смърч
Иглолистни
зимен дъб
цер
бук
Широкл сем.
зимен дъб
цер
бук
Широкл изд.

произход
ест
к-ри
ест
к-ри
средно
Сем
сем
сем
средно
Изд
изд
изд
средно

ЕСД
10.3
10.0
3.5
8.7
6.7
7.9
7.5
7.5
8.7
7.9
8.3
7.5
7.6
7.8

ССД
4.5
8.9
5.0
13.0
7.5
7.8
16.0
16.0
22.2
18.1
9.0
12.1
10.0
10.4

ДСД
9.1
0.0
13.3
0.0
11.1
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.3
11.1

Д-ва
8.3
2.7
18.8
8.3
12.5
10.1
7.8
7.8
5.1
6.9
8.9
7.5
9.0
8.5

Общо
7.6
8.9
6.8
10.1
8.9
8.5
9.1
9.1
8.9
9.1
8.7
8.3
9.1
8.7

От изложеното до тук може да се направи извод, че при промяна с един височинен
разред, която се дължи на неточно определен среден диаметър на маркираните стъбла,
грешката при определяне на обема е средно 8,7% (фиг. 1.) и то с отрицателен знак, т.е.
занижаване на височинния разред. Това означава, че в документацията за планираната сеч се
вписва по-ниска стойност от действителния обем на маркираните за сеч дърветата и ако
разликата между документиран и действителен обем бъде успешно скрита при експедицията
на дървесината от сечището (виж т. 3.1.4), то тогава именно се реализират скрити печалби за
сметка на собственика на гората.

фиг.1. Разлика в количествата дървесина при промяна с един височинен разред
Препоръки: Следва да се усъвършенства софтуера за сортиментиратне и да се засили
контрола при приемането и експедицията на дървесина, което да не позволи скриване на
реално добитите количества. В тази връзка се препоръчва, експедицията и транспорта на
добитата дървесина от временен склад да не се разрешава преди приемането и
освидетелстването на сечището.
3.1.3 Ползване на неверни данни за дървесните запаси от Горскостопанските
планове
Един от най-спорните и дискутирани въпроси в лесовъдската практика е до колко
точни са данните от периодичната инвентаризация на горските територии. Има твърде много
случаи, в които за едно насаждение по горскостопански план (ГСП) е предвидено
мероприятие с интензивност напр. 20%, но при коректно маркиране на това мероприятие и

провеждане на сечта съгласно предвижданията на ГСП (т.е. без нарушения) се оказва, че
добитата дървесина представлява 40% от посочения в ГСП запас без да е влошено
състоянието на насаждението. Тези разлики освен, че повдигат въпроса до колко данните от
таксацията отговарят на действителните, на практика предоставят добри условия за
злоупотреби и кражби от гората. Не случайно, тези разлики се установяват официално найчесто при ползването на частни гори или когато дейността маркиране е извършена като
външна услуга. Такива примери обаче са рядкост в държавните структури, където най-често
се описва в документите пълно или почти (до 10%) пълно съответствие на предвидените и
реализирани добиви, което освен, че създава условия за злоупотреби, освобождава лесовъда
от допълнително административно натоварване и обяснения за получените различия спрямо
цифрите в ГСП. След сечта, надвишените количества се скриват при експедицията и се
транспортират незаконно.
Към настоящия момент всички данни за горите са налични в цифров вид на
електронен носител. Това позволява за всяко едно насаждение да бъдат въвеждани от
стопанисващите горите по места настъпилите промени в характеристиките на насажденията в
следствие на проведени сечи, настъпили нарушения от абиотични и биотични повреди или
нарушения от незаконно добита дървесина. Ако се създаде такава възможност, на първо
място, ще има документирана история за провежданите мероприятия на ниво насаждение и
то в електронен вариант. На второ място, ще може да бъде направен обективен контрол до
колко са точни или неточни данните от инвентаризацията или от маркирането и извеждането
на мероприятие в дадено насаждение. Когато дейностите по маркиране на насажденията са
извършени прецизно, данните от тях в повечето случаи са по-точни от данните посочени в
ГСП. Голям процент (80-90%) от насажденията се таксират по окомерен или математикостатистически методи, докато пълно клупиране се извършва в изключително редки случаи.
По време на маркирането, обаче, на измерване и окачествяване подлежат всички маркирани
дървета, което се извършва съгласно принципите на пълното клупиране. В резултат на това,
се случва в едно издънково насаждение или иглолистна култура по ГСП да е предвидено при
определена интензивност да се отсекат 100 м3, а на практика да са прецизно маркирани и
отсечени 300 м3, в резултат на което обаче запасът на насаждението след сечта не се
актуализира, а остава същия, като този посочен в ГСП след извеждането на сечта. В резултат
на тези манипулации се скриват грешките както при таксацията, така и при маркирането и
сечта, така че да изглеждат привидно точни всички данни. Този пропуск в управлението и
устройството на горите води до ограничаване на възможностите за контрол и съответно се
увеличават възможностите за злоупотреби при ползването им.
Особено големи са възможностите за злоупотреби поради грешни данни при
ползването от иглолистните култури и издънковите гори:

Пример: Причини за по-големите възможности за злоупотреби при иглолистните
култури и издънковите гори:
 площта на тези насаждения е голям процент (60%) от горските територии в
България
 тези насаждения се таксират по окомерно-таблични методи, т.е. не се ползват
най-точните методи
 в издънковите насаждения по сега действащата Наредба за сечите в горите
може да не се маркира и нито едно дърво при отгледните сечи, ако средният
диаметър на дървостоя е ≤18см
 при окачествяване на стъблата, последните най-често се приемат за негодни в
издънковите гори, а в семенните преобладават полугодните стъбла.
 това води до влошена сортиментна структура на добивите, и продажба на
дървесината на цени по-ниски от реалната им продажна стойност.
 от тези гори най-често се ползва технологична дървесина и дърва за огрев,
търсенето на която през последните години е най-голямо, (методите за
кубиране са сравнително по-неточни, а изискванията при експедицията
занижени, под претекст, че това е ниско качествена дървесина)

Може да се приеме, че при маркирането на насажденията е налице възможност
между 10% до 18% от общото добито количество дървесина да остава документално
скрито от лесовъда с цел скриване на разликите между данните в ГСП и количествата
реално маркирани и добити на терен. Годишно това прави между 0,7 до 1,2 млн. m3
дървесина. Но както бе посочено по-горе, този скрит обем дървесина може да бъде добит
незаконно единствено, ако бъде скрит при експедицията на дървесината от лесовъдаекспедитор, който често е лесовъда маркирал насаждението. Възможности за незаконното
експедиране на скрити обеми добита дървесина има най-вече при експедицията на дървата
за огрев и технологичната дървесина (виж 3.1.4).
Препоръки:
1. Обединяване на данните за всички гори в България в една система от база данни, в
един и същи формат. Тези данни да бъдат направени достъпни както за контролните органи,
така и за осъществяващите стопански дейности. По този начин във всеки един момент ще
може да се провери има ли съответствие между предвидени по ГСП и изведени
мероприятия. Ако няма такова съответствие, то следва да се установи на какво се дължи то на грешно маркирано или изведено мероприятие или от грешна инвентаризация.

Допълнително, чрез въвеждане на националната инвентаризация ще може да се отчита
независимо от лесоустройството реалните промени в горите.
2. Засилване на контрола при приемането и експедицията на дървесина, което ще
възпрепятства скриване на реално добитите количества.
3.1.4 Манипулации при изчисляване на обема на дървата за огрев и
технологичната дървесина
Договорирането на дървесината и продажбата й става на база плътен кубически метър
(пл. м³). При строителната дървесина обемът се определя чрез измерване обема на
цилиндър (т.е. на отсечената трупа) чрез специална клупа. В някои случаи, при експедицията
се товарят трупи с дължина 4,2 м, но се записват със стандартна дължина 4 м, което води до
ощетяване от 5 %, а в други случаи при замерване с клупата се записват обеми по-ниски от
реалните. Ето защо, контролът може да се повиши, ако всяка трупа е маркирана с
контролна пластина, която да включва информация за дължина, диаметър и обем на
трупата, и тази информация е налична в описа към електронния превозен билет.
При добива на дървата за огрев и технологичната дървесина, обаче, се налага в
различните етапи на дърводобива - от сечището до крайния получател - една и съща стока по
вид и количество да се измерва, приема, заплаща и отчита в три различни дименсии (мерни
единици)18. При добива - от сечище до временен склад - в пространствени мЗ (този обем се
определя от размера на фигурите, в които са подредени парчетата), при приема - от
временен склад до натоварване и експедиция - в плътни мЗ, а при крайния получател - в
килограми, установени от кантара на клиента. Поради високата субективност при
измерванията, ползването на некоректен коефициент за превръщане и различното тегло на
дървесината спрямо произхода й, се акумулира грешка общо до около 30-40 %. Например
при определяне коефициента на плътност на дадена фигура с цел превръщане на
пространствени в плътни мЗ и обратно е изчислено, че се допускат грешки в порядък до 20-23
%. Нещо повече, в практиката най-често се използва наготово стандартен коефициент за
превръщане К= 0.4619, който е изчислен във времена, когато дървата за огрев са добивани
само от клоните на дърветата и фигурите са били с много ниска плътност. В днешно време
поради ограничения пазар за средна и дребна технологична дървесина, всички трупи с
диаметър под 30 см се използват за дърва. При подреждането на тази едроразмерна
дървесина във фигури коефициентът на плътност достига до 0.6 – 0.7520,21.
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http://gorabg-magazine.info/bg/index.php?option=com_content&view=article&id=11
освен ако не се извърши замерване на плътността на фигурите към момента на експедицията
20
0.7 – 0.75 е стойността на коефициента за превръщане по нормативна база при дебелина на парчета над 16 см
21
Данни от кантарни бележки също сочат, че преди 15 години теглото на един пространствен м³ широколистни
дърва за огрев е било 350 кг., докато през последните години това тегло е 550-600 кг.
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В резултат на тези проблеми при преизчисляването на обема на дървата за огрев и
технологичната дървесина от пространствени в плътни кубически метри, се натрупва една
разлика от около 30-40 %, която не се отчита при заплащане на добива и при определяне
размера на тарифната такса. На практика в тази разлика могат да бъдат скрити и обемите,
които са добити извън разрешените количества чрез схемите в т. 3.1.1-3.1.3.
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.
Препоръки: Решението на този проблем е добивът и продажбата на дървата за огрев
да се разплаща по цени за пространствен м3 по цялата верига от добив до краен клиент, а
технологичната дървесина да се разплаща по тегло (т.е. на тон) по цялата верига от добив до
краен клиент въз основа на кантарните бележки, издадени от крайния клиент или чрез
замервания на теглото с кантари на предприятията. В тези случаи, използването на
коефициенти за превръщане от една дименсия в друга ще се използват от горските
стопанства само за формална отчетност и справки.
3.1.5 Скриване на незаконно добита дървесина при експедицията
Ключово условие за реализацията на незаконно добитата дървесина след
отсичането й (виж т. 3.1.1-3.1.4) е тя да бъде транспортирана от сечището или временния
склад до краен потребител без да бъде отчетена пред собственика на гората. Това се
налага, тъй като по време на сечта количеството на цялата отсечената дървесина (лежаща
маса) следва да се отчита при приемане и експедиране на дървесината22. Тези данни се
използват за съставянето на протоколи за приемане и съответно за освидетелстване на
сечищата. Добивите по видове сечи и дървесни видове по стопанства се отчита чрез
изготвяне на справка ГФ5, като данните за тази справка са на основа тези протоколи. Този
документ както и позволителните за сеч се изготвят по електронен път чрез системата
www.system.iag.bg. Експедирането на дървесината при дърводобив с промишлена цел в
публични гори задължително става посредством издаването на електронни превозни билети
(ЕПБ), в които се описва обема и вида на експедираната дървесина. Данните от ЕПБ се
изпращат по електронен път в ИАГ в тридневен срок, което дава възможност да се следи
какво количество дървесина се експедира от отделна горскостопанска единица. Такава
справка (т.нар. в миналото справка ПР - производство и реализация) не се публикува никъде.
Количествата отсечена дървесина се въвеждат в протокола за освидетелстване на
сечището на www.system.iag.bg, но системата не контролира автоматично23 дали тази
22

Експедицията на дървесината включва описване и транспорт на добитата дървесина до краен или междинен
потребител.
23
Освен при текущ контрол от страна на Регионалната дирекция по горите.

стойност съответства с количеството на извозената дървесина, която е записана в ЕПБ.
Въпреки, че въвеждането и използването на двете електронни системи се очаква да
повишава контрола и отчетността в сектора, то в действителност обаче, липсата на връзка
между двете системи позволява извършването на злоупотреби при липсата на адекватен
контрол от страна на ИАГ и РДГ.
На практика, обаче, незаконно добитата дървесина най-често се транспортира без да
се описва в протоколите за приемане и освидетелстване на сечищата и без да се отчита
коректно при експедицията на дървесината. При експедицията основните начини за скриване
на незаконно добита дървесина са следните:
1. Най-простият вариант е превозът на незаконно добита дървесина да се извършва без
превозни билети (при къси разстояния, напр. от гората до селото), което се практикува през
нощта, чрез съпровождащи съгледвачи или при гарантирана закрила от страна на
контролните органи.
2. Честа практика е един превозен билет (вкл. електронен), имащ срок на действие 12 часа (с
възможност за удължаване с още 2 часа) и издаден на даден камион за един конкретен курс,
да се ползва за повече курсове. При евентуална проверка на контролните органи
превозвачите често се оправдават, че курсът се е забавил поради авария на камиона или
друга причина. Идентификацията на товара спрямо данните в билета е особено трудна при
дървата за огрев и технологичната дървесина, но при занижен контрол схемата е приложима
и при строителната дървесина.
3. Сравнително нова схема е един електронен превозен билет (т.е. издаден за един камион
с конкретен курс) да се ползва от два различни камиона на превозвача в едно и също време
и в една и съща посока, но по различни маршрути, като при евентуална проверка на
контролните органи превозвачите се оправдават, че билетът ще бъде донесен от собственика
на транспортната фирма, като последният единствено попълва в това време на ръка
регистрационния номер на съответния камион.
4. Друг често срещан подход е транспортирането на незаконна дървесина от гората не с
електронен, а с хартиен превозен билет. Въпреки че ползването на хартиените превозни
билети позволява редица машинации, те все още се позволени за транспорта на дървесина
от частни гори и от един склад към друг склад. Именно под предлог, че се превозва
дървесина от частна гора или между частни складове, често транспортните фирми изнасят
дървесина от държавни гори, използвайки хартиени билети, с което се заобикаля
изискването експедицията на дървесината от държавни или общински гори да се извършва
чрез електронен билет. Така например, при наскоро извършени проверки на издадени и
преведени превозни билети за постъпила и преработена дървесина се установява, че има
билети без попълнени реквизити или пък с поправки на дата и час, пореден номер в
дневника, имена на издалия билета, липсват данни на километричния показател, липсват и

подписи на „издал” и „приел”24. Например, задължението да се отчита начален показател на
километража на камиона се заобикаля с оправданието, че километражът е блокирал. Освен
това, много често данните на превозните билети на транспортираната дървесина не се
вписват в дневниците на складовете или цеховете при пристигане на превозното средство,
което е условие за извършване на злоупотребите.
Гореописаните начини за транспортиране на незаконно добита дървесина са
приложими включително и при нововъведената система за мобилно отчитане в реално
време на електронния билет в системата на ИАГ.
Препоръки: Досега ефективно ограничаване на гореописаните злоупотреби е
постигнато чрез въвеждането на системата за маркиране и проследяване на дървесината
чрез отбелязване на всеки сортимент с контролни пластмасови пластини. Пластмасовите
пластини съдържат номера, идентифициращи определената категория дървесина,
количество и вид, като тази информация е включена в описа на дървесината към
електронните превозни билети. С доказан опит в ползването на контролни пластмасови
пластини се отличават стопанства в РДГ Пловдив25 и редица европейски държави като
Германия, Сърбия, Хърватска, Словения, Гърция и др. Разходите за пластини се оценяват на
около 0,50 лв. за 1 м3.
Допълнително следва да се ограничат възможностите за злоупотреби с електронни и
хартиени превозни билети, като се подобрят изискванията за ползването им. Например
срокът им следва да се определя в зависимост от превозното разстояние, а вписването на
данни в електронния билет да е допустимо единствено по дигитален път. Задължително
всички камиони за транспорт на дървесина следва да бъдат снабдени с тахографи, като при
проверка данните в тях да бъдат съпоставяни с данните в превозните билети. Задължително
следва да бъдат попълвани всички реквизити на електронните превозни билети, в противен
случай да се считат за невалидни. Да се ограничи ползването на хартиени билети. Да бъде
възстановена мрежата от горски контролно-пропускателни пунктове.
3.1.6 Манипулации при окачествяване на маркираните дървета
При маркиране на дърветата за сеч, както и при приемането и експедицията, се
извършва окачествяване на маркираните и съответно отсечените стъбла. Окачествяването на
стъблата влияе пряко върху сортиментната структура на добивите. Това не променя
количеството (обема) дървесина, но окачествяването позволява злоупотреби, водещи до
занижаване на реалната парична стойност на добитата дървесина в ущърб на собственика.
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Например, заниженото окачествяване на маркираните за сеч или добитите дървета води до
влошена сортиментна структура на добивите, а от там и до по-ниски базисни цени при
формиране цената за продажба на стояща дървесина на корен от държавните и общинските
гори. Това важи и при окачествяване и определяне цената на добитите сортименти при
приемане и експедиция на дървесината. От извършеният анализ на данните по отчетна
форма ГФ5 за 2013 г., налична на www.system.iag.bg, се установи, че сортиментната структура
на реалните добиви за тази година е силно "влошена" в широколистните (семенни и
издънкови) гори (табл. 2.), в резултат на целенасочено некоректно окачествяване26.
Например, процентът на дървата за огрев при широколистните високостъблени гори достига
до 60% (фиг. 2.), а при издънковите гори до 80% (фиг.3). На фигурите е представена и
сортиментната структура на добивите при окачествяване на маркираните стъбла съответно
като 100% годни и като 100% полугодни.

Табл.2. Сортиментна структура на ползването за 2013 г. по данни от ГФ5
възобновителни сечи по ГФ 2013
Широколистни високостъблени:

ЕСД

ССД

общо
строителна

ДСД

Д-ва

36.7

5.1

1.8

43.6

56.4

- по позволително за сеч
- действително отсечено

36.4
37.0

4.9
5.3

1.8
1.7

43.1
44.1

56.9
55.9

Издънкови за превръщане:

6.5

9.3

1.0

16.9

83.1

6.9
6.1

9.4
9.3

1.0
1.1

17.3
16.4

82.7
83.6

4.9

15.0

4.6

24.5

75.5

4.8
4.9

14.6
15.4

4.6
4.6

24.0
25.0

76.0
75.0

- по позволително за сеч
- действително отсечено

Нискостъблени:
- по позволително за сеч
- действително отсечено

всичко по ГФ 2013
Широколистни високостъблени:

24.0

8.1

2.0

34.1

65.9

- по позволително за сеч
- действително отсечено

24.1
23.9

8.0
8.1

2.1
1.9

34.2
34.0

65.8
66.0

Издънкови за превръщане:

5.5

9.3

1.2

15.9

84.1

5.9
5.1

9.3
9.2

1.2
1.1

16.4
15.5

83.6
84.5

5.1

14.9

4.5

24.5

75.5

5.0
5.2

14.5
15.3

4.5
4.5

24.0
25.0

76.0
75.0

- по позволително за сеч
- действително отсечено

Нискостъблени:
- по позволително за сеч
- действително отсечено
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На практика некоректното окачествяване водещо до "влошена" сортиментна структура частично може да се
обясни с по-лесното пласиране на пазара на дървата за огрев и по-големите възможности за злоупотреби.

Табл. 3. Разлика в проценти при различен тип окачествяване на стъблата
Дървесен вид произход

окачествяване

зимен дъб сем
зимен дъб сем
цер сем
цер сем
бук сем
бук сем
зимен дъб изд
зимен дъб изд
цер изд
цер изд
бук изд
бук изд

полугодни
Годни
полугодни
Годни
полугодни
Годни
полугодни
Годни
полугодни
Годни
полугодни
Годни

ЕСД
30.3
61.8
30.3
61.8
31.7
64.7
30.0
60.9
28.3
57.2
25.5
48.3

ССД
14.7
29.6
14.7
29.6
14.7
29.8
16.7
33.4
18.0
35.8
22.8
42.6

общо
строителна

ДСД
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.2
0.2
0.3
0.5
1.1
1.9

45.2
91.7
45.2
91.7
46.5
94.7
47.0
94.5
46.6
93.6
49.4
92.8

Д-ва
54.8
8.3
54.8
8.3
53.5
5.3
53.0
5.5
53.4
6.4
50.6
7.2

Сравнявайки описаната сортиментна структура, резултат от окачествяването на
маркиращия/експедиращия лесовъд, със структурата получена емпирично при двата типа
окачествяване се установява, че в издънковите гори посочената сортиментна структура по
данни от ГФ5 (2013 г.) се доближава до сортиментната структура при окачествяване на
маркирани стъбла като полугодни, като количеството на дървата за огрев е по-високо, а ЕСД и
ССД по-ниско от очакваното количество (табл. 3.). Това показва, че при извършване на сечите
в тези гори процентът на окачествените като полугодни дървета е под 50%, а на годните под
20% (фиг.2.). Това може да се приеме за нормално, когато говорим за издънковите гори като
цяло, тъй като при отгледните сечи основно се маркират за сеч некачествени стъбла.

фиг.2. Сортиментна структура на добивите в издънкови гори

фиг.3. Сортиментна структура на добивите в широколистни високостъблени гори
При възобновителните сечи сортиментната структура следва да бъде по-добра. При
анализа на данните за реалните добиви по ГФ5 (2013 г.) от възобновителните сечи в
издънковите гори това предположение не се потвърждава. От представените данни става
ясно, че при маркирането дърветата подлежащи на сеч се окачествяват най-често като
негодни, в по-малка степен полугодни <50% и годни <20% от общия брой маркирани дървета
(фиг.4.). Данните за описаната сортиментна структура на добивите от възобновителни сечи в
широколистните високостъблени гори показват също (фиг.5.), че маркираните стъбла масово
се окачествяват като полугодни (80%).

фиг. 4. Сортиментна структура на добивите в издънкови гори при възобновителни сечи

фиг.5. Сортиментна структура на добивите в широколистни високостъблени гори при
възобновителни сечи
Изводът от тези резултати е, че при липсата на достатъчен контрол върху работата на
лесовъдите, последните записват в документацията недостоверна информация за
сортимента и качеството на маркираната/експедираната дървесина, и това създава
възможности за злоупотреби и ощетяване на собственика на гората. Така например, трупи за
бичене (100 лв./м3) често се окачествяват като обли занаятчийски материали (ОЗМ) (на
стойност средно 50-70 лв./м3), а ОЗМ или технологична дървесина на 1 м се окачествява като
дърва за огрев (25-50 лв/ м3), с което се ощетява собственика на гората до два пъти спрямо
реалната стойност на дървесината. Тук се изключват случаите, в които добитата дървесина е
обезценена поради застояването й на временен склад (вкл. над 1 година) и произтичащото от
това влошаване на качеството на добития дървен материал поради липсата на купувачи.
Препоръки: Необходим е засилен последващ контрол при експедирането на
дървесината, който да даде възможност за идентифицирането на всеки сортимент с неговото
субективно оценяване като такъв. Пример за такъв последвaщ контрол, който може да
пресече този тип злоупотреби, е въвеждането на система за маркиране и проследяване на
дървесината чрез отбелязване на всеки сортимент с индивидуални контролни пластмасови
пластини. Тази система за сега е въведена единствено в някои стопанства в РДГ Пловдив.

3.2. Определяне размера на незаконния дърводобив в България съгласно годишен
баланс на дървесината по налични данни от официални източници
Оценка за размера на незаконния добив в България е направена въз основа на
изчисления на баланса (приходна и разходна част за определен период) на дървесината по
официални данни на ИАГ и НСИ (виж Прил. 1)
В таблица А е представено приходното перо на дървесина в България за 2012 година.
В приходната част участват: Действително отсечената лежаща маса (по ГФ5), вносът на обла
дървесина, корк и изделия от дърво по митнически декларации (ред 9 в табл.А) и обемът на
незаконно отсечената дървесина по актове и протоколи.
Таблица А. Приходна част на годишния баланс на дървесина на база 2012 г.
Параметър
година
2012
№
Количество
Добив
Източник
Тегло (кг)
(пл. куб. м.)
1 Общо дървесина
2+3+4+5 ГФ5
6 890 280
2 Дърва
ГФ5
4 140 050
3 Едра дървесина
ГФ5
1 365 834
4 Средна дървесина
ГФ5
1 163 558
5 Дребна дървесина
ГФ5
201 522
6 Вършина
ГФ5
19 316
Внос
7 Корк и дървен м-л
SITC-НСИ
115442237
202 024
8 Дърв.маса и хартия
SITC -НСИ
36295198
63 517
9 Дърв.м-л и изделия
НСИ
311289493
544 757
10 Протокол и акт
27 868
11 Общо приход
1+9+10
7 457 037
Според направените изчисления, общият приход на дървесина, изразен в плътни куб.
метра лежаща маса е около 7,46 млн. куб.метра за 2012 година.
В таблица Б са показани по наличните данни перата за разход на дървесина. Тя се
формира от износ на дървесина и изделия от дърво (ред3), промишлено производство на
енергия (най-вече отопление на дървообработващата промишленост – ред 7), битово
потребление (редове 9-11). По данни на НИС средното потребление на 3 006 376
домакинствата в България е 2,7 пр. куб.м или общо 8 117 215 пр. куб. м (3 755 000 пл. куб.м)

(ред 9). По данни от национални представителни изследвания на "Медиана" от 2010-2011 г.27
общо 1,5 мил. български домакинства ползват средно 8,1 пр. куб. метра дърва за огрев
годишно или общо 12 150 000 пр. куб. м (5 589 000 пл. куб. м.) (ред 10). В разходната част се
вижда, че преизчислението на обема на дървесина за отопление на домакинствата като ВЕИ
(ред 8) е с около 0,9 млн. куб. метра по-малко от друга официална статистика на НСИ (ред 9).
Няма официални данни за вътрешното потреблението на дървесина, но в
дървопреработвателния сектор се приема, че това потребление достига през последните
години около 35 % от постъпващата за преработката строителна дървесина (ред 11), която за
2012 г. е 2 730 914 пл. куб.м.
Таблица Б. Разход на дървесина на годишна база за 2012 година
№

Параметър
Износ

година
редове

2012
Източник

кг

Ед мярка

Количество

1

Корк и д.м-л

SITC-НСИ

1137267666

куб.м

1 990 218

2

Д.маса и хартия

SITC-НСИ

139686494

куб.м

244 451

3

Д.м-л и изделия

НСИ

1566475313

куб.м

2 741 332

ВЕИ
4

Брутно - дърва, дърв.отпад.

5

Брутно - дърва, дърв.отпад.

6

Индустриално

7

Индустриално

НСИ

куб.м
НСИ

996
3 550 640

х.т.неф.екв
куб.м

Домакинства
8

х.т.неф.екв

НСИ

171
609 598

х.т.неф.екв

Домакинства (дърва)

808

куб.м

2 880 439

куб.м

3 755 000

Вътрешно потребление
9

По домакинства

НСИ

при К=0,46

10

По домакинства

Медиана

при К=0,46

11

35 % от стр. дървесина (35%*2730914)

НСИ

5 589 000
куб.м

955 820

Общ Разход :
12

По данни на НСИ

3+7+9+11

куб.м

8 062 750

13

По данни на НСИ и "Медиана"

3+7+10+11

куб.м

9 895 750

Получените резултати показват размер на годишното ползване на дървесина между 8
и 9,9 млн. куб. метра за 2012 година. Съгласно тези данни годишният обем на незаконната
сеч се оценява на 2,4 млн. куб. метра, основно за сметка на незаконния добив на дърва за

27

http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1435163

горене28. Съпоставено с подобно изследване от 2004/2005 година, настоящият обем на
незаконния добив се оценява на около 1 милион куб.м по-малко. При средна продажна цена
на дървата за огрев и технологичната дървесина от около 5029 лв/м3, годишно незаконният
добив на дървесина от 2,4 млн. куб. метра генерира скрити приходи от около 120 мил.
лева.
Резултатът от незаконните сечи в българските гори е не само ощетяване на
собственика на гората (предимно държавата като собственик на над 70 % от горите в
България), но и възникването на разстроени гори, които не могат ефективно да изпълняват
многообразните си функции по охрана на водите, защита от ерозия, опазване на
биологичното разнообразие и ландшафта и т.н.
Във връзка с направените разсъждения и констатации в настоящото проучване могат
да се направят следните по-важни изводи и препоръки:
4. Изводи и препоръки:
През последното десетилетие (2005-2014 г.) България бележи ограничен напредък в
борбата с незаконния дърводобив, като според експертен анализ на статистически данни
годишният обем на незаконната сеч достига 2,4 млн. куб. метра (т.е. над 1/4 от общия
добив), при нива от 3,7 млн. куб. метра към 2005 г. Годишно чрез незаконният добив на
дървесина (предимно дърва за горене и технологична дървесина) сивият сектор в горското
стопанство генерира скрити приходи от около 120 млн. лева. Горите със завишено ползване в
резултат на незаконните сечи не изпълняват ефективно производствените, водоохранните и
природозащитните си функции.
Настъпилите икономически, социални и политически промени в страната доведоха до
намаляване на масовите нарушения в горите от бракониерски характер. В същото време,
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
транспортирана дървесина. В доклада са описани следните схеми за скриване на незаконния
дърводобив:
- добив на немаркирани дървета в насаждения предвидени за сеч;
- манипулации при изчисляване на обема на маркираните дървета;
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- ползване на неверни данни за дървесните запаси от Горскостопанските планове;
- манипулации при изчисляване на обема на дървата за огрев и технологичната
дървесина;
- скриване на незаконно добита дървесина при експедицията;

Най-често се реализира ползване на немаркирана дървесина или на дървесина със
занижени данни за обема, количеството на която остава "скрито" в документацията.
Незаконно добитата дървесина се скрива при експедицията като се транспортира без
превозен билет или чрез различни манипулации при издаването и използването на
превозните билети. Тази незаконно добита дървесина остава неотчетена по документи и на
практика не съществува за контролните органи и статистиката.
Няколко са основните предпоставки за незаконния добив на дървесина от българските
гори. От една страна е несъвършената нормативна база за инвентаризация на горите
(водеща до занижаване на реалните запаси) и веригата на планиране, маркиране,
реализиране на сечта, контрол, извоз, експедиция и освидетелстване на сечищата, която
често позволява и висока степен на субективизъм от страна на лесовъда. От друга страна,
чрез занижаване на контрола или чрез поддържането на нисък капацитет на контролните
органи, тези несъвършенства, често съзнателно и целенасочено, се използват за набавяне на
облага от някоя от страните в дърводобива и търговията с дървесина. Критично ниската
събираемост на наказателните постановления от под 15 %, допълнително създава чувство на
безнаказаност сред нарушителите в горите. В редица случаи се подозира наличието на груб
политически натиск и вмешателство на всички нива в горската система - кадрови, финансови
и управленски.
Нормативната уредба свързана с горепосочената верига на дърводобив и експедиция,
позволява в рамките на точността на измерванията да бъдат документално „скрити” запаси
и/или добив на дървесина в рамките на 10-30 % от реалния запас. Така при добив от около 7
млн. куб. метра годишно нормативната уредба позволява да бъдат потенциално добивани
до 2 млн. куб. метра повече от официално декларираните обеми. Тяхната експедиция се
осъществява, благодарение на несъвършенства в т.н. „превозни документи” и липсата на
политическа воля за решаване на този въпрос.
Установени са и практики, които не представляват незаконен дърводобив, но водят до
сходни финансови загуби за държавата, похабяването на качествената дървесина и
продажбата й на занижени цени най-често като дърва за огрев. Например, заниженото
окачествяване на дървесината както при маркиране на дървета за сеч, така и при
експедицията на отсечената дървесина, води до по-ниски продажни цени на дървесината в
държавните и общинските гори.

Балансът на дървесината през призмата на официалния дърводобив, индустриалното
производство, произведената енергия от ВЕИ, вноса и износа, потвърждава наличието на поголямо количество ползвана дървесина в страната, в сравнение с официалните отчети за
осъществения добив. Това превишение е в рамките между 0,5 и 2,4 млн. куб. метра
дървесина през референтна 2012 година.
Възможностите за ограничаване на незаконните практики в горите са следните:
1. Необходимо е да се усъвършенства нормативната уредба чрез повишаване на
изискванията при инвентаризацията на горите и подобряване на точността на използваната
справочна база (таблици, средства и методи за таксиране, сортиментиране, окачествяване,
прехвърляне в различни мерни единици и т.н.). По пример на другите европейски държави
трябва да бъде въведена националната инвентаризация, чрез която да се отчитат
безпристрастно промените в горите и съответно да се оказва независим контрол.
2. Незаконните сечи и свързаните с тях злоупотреби при експедицията могат да бъдат
ограничени най-ефективно чрез предприемането на спешни мерки срещу злоупотребите при
издаването на превозните билети и за повишаване на контрола при експедицията и
транспорта на дървесината. Като успешна мярка в тази посока се счита използването на
контролни пластмасови пластини с уникален номер, които се поставят на експедираната
дървесина или част от нея (при ДСД и дърва) и се описват в документацията към
превозните билети. Разходите за тези пластини са над десет пъти по-ниски от пропуснатите
финансови приходи от незаконния дърводобив.
3. Добивът и продажбата на дърва за огрев следва да се разплаща по цени за
пространствен м3 по цялата верига от добив до краен клиент, а технологичната дървесина
да се разплаща на тон въз основа на кантарните бележки, издадени от крайния клиент.
4. Необходимо е да има връзка между информационните масиви с данните за
издадените позволителни за сеч от www.system.iag.bg с данните за дървесината, която се
експедира от горите чрез издаването на електронни превозни билети. На следващ етап е
необходимо да бъде изградена единна електронна система, която да обработва
информацията за планирането, маркирането, ползването, освидетелстването, експедирането
и преработката на дървесината, като част от информацията е публична с цел създаването на
възможности за граждански контрол.
5. С цел ефективното прилагане на Регламент на ЕС 995/2013 за недопускане на
пазара на ЕС на незаконна дървесина е необходимо да бъдат изготвени подробни насоки и
правила по прилагането му, да бъдат осъществени обучения и да бъдат създадени
специализирани звена към контролните органи.
6. Основно средство за борба със сивия сектор в горите е разширяване на
прозрачността и конкуренцията в процесите на договориране и осъществяване на

дърводобива и търговията с дървен материал и изделия от дървесина. Например,
преодоляването на предварително уговорените цени между участниците в търговете с цел
извличане на максимални печалби от публичните гори може да се реализира чрез отворени
електронни търгове. Препоръчително е да се разшири прилагането на системи за
сертификация на всички оператори по веригата на стопанисване на горите и
дървопроизводството и потреблението на дървесина.
7. Контролната дейност трябва да подобри своята ефективност. За целта е
необходимо да се постигне независимост на контролния орган ИАГ от МЗХ, да се повиши
квалификацията на горските инспектори и да се подобри тяхната мотивация (заплащане).
Необходими са конкретни мерки за увеличаване събираемостта на наказателните
постановления за нарушения в горите от настоящите 10-15 %.
8. Лесовъдите, които отговарят за добива и експедицията на дървесината в горите да
получат статут на материално отговорни лица, като високата степен на субективност в
работата им бъде намалена чрез повишаване на изискванията за квалификация и
въвеждането на специализирани електронни системи (напр. служебни персонални
устройства тип Personal Digital Assistant) за запаметяване, докладване и съпоставяне на
данните при всеки един процес от планирането на добива до експедицията на дървесината.
Възможно е маркирането в горите да се отдава на независими външни лица.

София, 2014
Източници на информация:
Национален Статистически Институт –www.nsi.bg;
Изпълнителна Агенция по горите – www.system.iag.bg;
МЗХ – Закон за горите (2011) – www.mzh.government.bg
ИАГ – Наредба 8 за сечите в горите (2011);
Справки от ИАГ за отсечената дървесина по актове и протоколи (разкрити и неразкрити
нарушения) за 2010 и 2012 година (неофициална информация);
Доклад на WWF - България за нивото на незаконния дърводобив в България (2005) –
www.wwf.bg

Прил. 1. Източници за изчисления на баланса (приходна и разходна част за определен
период) на добива на дървесина по официални данни на ИАГ и НСИ
1. Данни от www.system.iag.bg (справка ГФ5) за общото и по сортименти добито
количество дървесина. Ползвани са обявените стойности за реализираните обеми
дърва, строителна дървесина (едра, средна и дребна), както и за общия обем на
отсечената дървесина за 2012 и 2013 години. Ползваните данни са за лежаща маса
в плътни кубически метри (куб.м);
2. Данни от НСИ, които се отнасят за регистрирания внос и износ на дървесина и
продукти от дървесина. Подобни данни НСИ предоставя по статистически
класификации като SITC (Standart Inter Trade Classification) и NACE (Statistique des
Activités économiques dans la Communauté Européenne). В тях не фигурират данни за
вътрешнообщностни доставки в рамките на ЕС. Ето защо са ползвани
традиционните данни на НСИ за внос и износ на дървен материал и изделия от
дърво и по точно позиция 44 в номенклатурата на НСИ (Дървен материал, изделия
от дървен материал, дървени въглища);
3. Официално представена информация от НСИ за официално декларираните
закупени средни количества дърва за огрев от домакинствата в България (общи 3
005 589 дом.) - 2,7 пр. куб. м/год.
4. По данни от национални представителни изследвания на "Медиана" от 2010-2011
г.30 1,5 мил. българските домакинства ползват средно 8,1 пр. кубически метра
дърва за огрев годишно.
5. Към приходната част на дървесина са включени данните за официално
задържаните количества незаконна дървесина, които възлизат на около 20-27
хиляди куб.м годишно.
6. Няма официални данни за вътрешното потреблението на строителна дървесина, но
в дървопреработвателния сектор се приема, че това потребление достига през
последните години около 35 % от постъпващата за преработката строителна
дървесина, която за 2012 г. е 2 730 914 пл. куб.м.
7. Данни от НСИ за производство и потребление на енергия от възобновяеми
източници (ВЕИ), основано на дървесина и дървесни продукти - Дърва за горене,
дървени отпадъци и други растителни отпадъци, в частта Брутно вътрешно
потребление, Крайно енергийно потребление в домакинствата (вкл. търговски
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http://m.trud.bg/Article.aspx?Id=1435163

организации) и в индустрията (общо за всички видове индустрия). Данните в
хиляди тонове нефтен еквивалент за 2012 година са:
Брутно вътрешно потребление: 1019; Налично за крайно потребление: 996;
Домакинства, търговия, обществени организации и други: 808; Индустрия (общо):
171.
За да има сравнимост между различните дименсии, в които са представени продуктите от
НСИ и от ИАГ е ползвана следната база за изчисление (Данните са по източници от Интернет,
Forstkalender и собствени преизчисления):


1 ton нефтен еквивалент = 42 GJ;



1 kg суха дървесина = 18 MJ;



1 ton нефтен еквивалент = 2,33 t суха дървесина;



Средно тегло на въздушно суха дървесина (обезличена) = 0,65 kg/dm3



1 t въздушно суха дървесина (15% влажност) = 1,53 куб.м (плътни);



1 ton нефтен еквивалент е 2,33 t въздушно суха дървесина или 3,56 куб.метра (влажна
дървесина) при отсичане;



1 пространствен куб.м дървесина = 0,46 31 плътен куб.м;

Балансът е направен за 2012 година, защото за нея има най-пълни данни. Няма
основания да се смята, че има съществени отклонения за 2013 година, тъй като добивите и
потреблението са с близки стойности.
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В практиката масово се използва коефициент за превръщане К=0.46 вместо реалния К=0.6-0.75 при
преизчисляването на обема на дървата за огрев от пространствени в плътни кубически метри.

