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áš

 H
ul

ík
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
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Поток в долината Гимбавулюй, Румъния

Незаконният дърводобив и обезлесяването с цел създаване 
на нови земеделски земи са се превърнали в една от 
най- големите заплахи за живота на Земята, а горската 
престъпност може да включва най-голямото несъответствие 
между институционалните ресурси, които се харчат за борбата 
с тях, в сравнение с печалбите, които тези престъпления 
генерират.

Незаконният дърводобив и негативното въздействие на 
горската престъпност върху климатичните промени и загубата 
на биоразнообразие все още не са достатъчно добре разбрани 
или все още биват подценявани на политическо ниво.
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Горската престъпност е нарастващ проблем, 
свързан с организираната престъпност и 
корупцията. Във финансово отношение, екологичната 
престъпност е третият по големина престъпен 
сектор в света след фалшифицирането и наркотиците, 
и възлиза на 110-281 милиарда щатски долара за 
2018 г. Престъпленията в горското стопанство 
представляват най-големия дял от екологичните 
престъпления, като финансовите измерения 
на този вид престъпност са вероятно в рамките 
на 51-152 милиарда щатски долара.1 Незаконният 
дърводобив е между 10 и 30 процента от общия дърводобив 
в световен мащаб. Според някои оценки, когато е включено 
изпирането на незаконно добита дървесина, цифрите 
са значително по-високи - между 20 и 50 процента.2 
Престъпленията в горския сектор и незаконният 
дърводобив често са свързани с организираната 
престъпност и фрапиращи случаи на корупция. Чрез този 
вид престъпност се укриват данъци и други държавни 
такси,  подкопава се върховенството на закона, 
принципите на демократичното управление и 
зачитането на правата на човека3. 

Горската престъпност има значително отрицателно 
въздействие върху държавните приходи и икономическата 
стабилност. В някои случаи това е свързано и с 
насилствени конфликти, като печалбите от 
незаконната експлоатация на гори и други природни 
ресурси се използват за финансиране и поддържане на 
военни действия.4 Има случаи, в които терористични и 
въоръжени групи използват незаконния дърводобив като 
важен източник на доходи.5 

Поради повишената рентабилност на дървесината 
и нейните странични продукти, все повече нараства 
и престъпността, свързана с горите в цял свят. През 
последните години присъствието на организираната 
престъпност в горския сектор е по-осезаемо. Естеството 
на незаконния дърводобив  става все по-организирано, 
усъвършенствано и транснационално.

В резултат на това, значителна част от горските 
престъпления и незаконния дърводобив се 
извършват от организирани престъпни мрежи. 
Те използват международни мрежи от квазилегитимни 
бизнеси и корпоративни структури, за да скрият своите 
незаконни дейности, които включват счетоводни 
манипулации за изпиране на престъпни приходи и 
тайни споразумения с висши държавни служители. 
Организираната горска престъпност продължава 
да се развива и да разработва нови методи за 

1	 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

2	 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	-	accessible	here

3	 	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 

4	 	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	-	accessible	here

5	 	European	Union.	2006.	Combatting	illegal	logging	and	related	trade	in	developing	countries.	Available	from:	europa.eu/legislation_summaries/other/
r12528_	en.htm

6	 	European	Commission	(EC).	2003.	Communication	from	the	Commission	to	the	Council	and	the	European	Parliament	Forest	Law	Enforcement,	
Governance	and	Trade	(FLEGT):	proposal	for	an	EU	action	plan	[COM(2003)251]

7	 	Interpol;	World	Atlas	of	Illicit	Flows.	2020

извършване на горски престъпления и пране на 
незаконно добита дървесина.

Справянето с горската престъпност е тясно свързано 
с цялостното подобряване на икономическата 
жизнеспособност, политическата стабилност, 
общественото здраве и националната сигурност на 
държавите.

Към настоящия момент, незаконният дърводобив и 
обезлесяването за целите на селското стопанство са 
вероятно най-голямата заплаха за живота на планетата. В 
същото време, най-голям дисбаланс има  по отношение на 
средствата, които правителствата и неправителствените 
организации влагат за борбата с горската престъпност, като 
ги сравним с печалбите, които тази престъпност генерира 
за извършителите6.

Незаконният дърводобив и отрицателното въздействие 
на горската престъпност върху климата и 
биоразнообразието все още не са адекватно разбрани 
или са подценявани на политическо ниво. 

През 2013 г. ЕС прие нова законодателна рамка - 
Европейския регламент за дървесината (EUTR), 
с цел да ограничи продуктите от незаконно 
добита дървесина на пазара на ЕС. Въпреки това, 
вратичките в EUTR и неговото прилагане, както и 
пропуските в прилагането на други национални закони 
в държавите-членки на ЕС, досега възпрепятстваха 
реализирането на реална промяна в тази посока. 
Това например се вижда в резултатите от 
проучването за прилагането на EUTR, публикувано 
от WWF в края на 2019 г.7 

Проектът „Иициатива на ЕС за борба с горската 
престъпност“, има за цел да подобри ефективното 
правоприлагане чрез стимулиране на мрежи, които са 
в състояние да разкриват горските престъпления и да 
реагират на тях. Проектът обхваща шест държави: Белгия, 
България, Франция, Румъния, Словакия и Украйна.

Първата част от проекта включваше изготвянето на 
изчерпателен анализ за по-добро разбиране на 
горската престъпност в различните държави 
чрез анализ на пропуските и идентифициране на 
предизвикателствата по веригата за правоприлагане. 
Анализът включва също идентифициране на 
потенциала за разкриване на повече случаи на 
незаконен дърводобив,  както и възможностите 
за подкрепа на горските и правоприлагащите 

структури, необходими за борба с престъпността в 
горите.

Една от целите на проекта бе също да се дадат повече 
възможности на представителите на гражданското 
общество да сигнализират за случаи на горски 
престъпления и да бъдат информирани партньори на 
отговорните власти. 

Добри практики
Изброени са добри практики, събрани по време на 
първата фаза на проекта, които илюстрират нови техники, 
инструменти и иновативно мислене, използвани за 
предотвратяване на горски  престъпления в страните по 
проекта.

Целева аудитория
Резултатите от националните анализи на пропуските бяха използвани за формулиране на препоръките, представени 
в този доклад.

Тези препоръки са приоритетно предназначени за:

1. Европейския съюз;
2. еригите за правоприлагане / Компетентните органи, борещи се с престъпленията в областта на 

горското стопанство (вкл. такива извън страните по проекта).

Целта е да се изготвят реалистични и приложими препоръки за преодоляване на пропуските и предизвикателствата, 
които възпрепятстват ефективната борба срещу горската престъпност.
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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
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
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II. МЕТОДОЛОГИЯ 
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Теренна проверка на горски служители и WWF

Анализът на пропуските имаше за цел да 
събере важна информация от представители 
на институциите, които формално отговарят 
за борбата с горската престъпност, както и от 
НПО / ОГО с опит по отношение на горската 
престъпност. 
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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 на дървен материал .

Партньорите по проекта разработиха въпросници относно 
горската престъпност, които да отразят личните възгледи 
на представителите на целевите групи. Те бяха помолени, 
наред с други неща, да изброят пречките, възпрепятстващи 
ефективната борба срещу горските престъпления, както и 

да представят препоръки за това как да се преодолеят тези 
препятствия.

Освен това, във всяка страна по проекта бе проведен 
двудневен присъствен семинар (с изключение на Франция, 
където поради ограниченията, свързани с пандемията от 
Covid19, семинарът се проведе онлайн), с цел да се срещнат 
представителите на всички ключови заинтересовани 
страни и компетентните органи в борбата с горската 
престъпност.

Общо 194 заинтересовани страни и представители 
на съответните органи, участващи в борбата с горската 
престъпност, присъстваха на шестте семинара.
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Препоръките бяха изготвени 
въз основа на резултатите от 
въпросниците и семинарите, и са 
представени по-долу.

Препоръките са обобщени в две групи:
1. Препоръки за страните-

производители (България, 
Словакия, Румъния и Украйна)

2. Препоръки за страните-
вносители (Белгия и Франция).

Моля, обърнете внимание, че препоръките 
за страните-производители могат да 
бъдат прилагани за страните-вносители и 
обратно.
Въпреки това, избрахме да категоризираме 
препоръките. Тези, които са най-
подходящи за страните-производители са в 
една група, а тези, които са най-подходящи 
за страните-вносители са в другата група.na 
druhej strane. 

КАК БЯХА ФОРМУЛИРАНИ 
ПРЕПОРЪКИТЕ?

Организация на препоръките
Всеки отделен сегмент от веригата за правоприлагане 
играе важна роля в борбата срещу горската престъпност и 
има своя мисия, характер, функции и задължения.  

От друга страна, всеки сегмент допълва другите и се налага 
да работи в тясно сътрудничество с останалите участниците 
във веригата за правоприлагане, за да се предотвратяват 
ефективно престъпленията в горския сектор.

Ето защо, за по-голяма яснота препоръките са 
дадени за всека част от веригата по отделно (вижте 
графиката „Верига за правоприлагане“ по-долу).

Въпреки че препоръките са специфични за всеки 
участник, зад тях стои обща цел и тя е да се подобри 
функционирането на веригата за правоприлагане 
като цяло.

2 1
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ТРИТЕ НАЙ-ЧЕСТИ ПРЕСЪПЛЕНИЯ В ГОРИТЕ
Сеч на немаркирани дървета
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.		

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

Манипулации в окачествяването 
на маркирани дървета и 
транспортирана дървесина
Манипулации	при	оценката	на	маркирани	дървета	
или	транспортираната	дървесина	(неправилна	
класификация	на	вида	дървен	материал),	водещи	
до	намаляване	на	действителната	парична	
стойност	на	добитата	дървесина	в	ущърб	на	
собственика.

1

2

3

Revealed violations
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Revealed violations ND ND 23137 21999 19995 18051 16842
Violations	of	the	Forestry	Act 14853 14329 16139 15550 13637 12664 11324
%	of	the	Forestry	Act	violations	from	
the	total	number	of	violations

ND ND 70 71 68 70 67

*ND -No data

Administrative penalty proceedings
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Issued acts for revealed administrative 
violations	(ARAV)	

14329 16810 16864 14732 12942 11590

ARAV	issued	by	the	Regional	Forestry	
Directorates 

4895 5759 5807 4651 4632 4599

ARAV	issued	by	forest	guards	 7935 9692 10095 8977 7538 6255
ARAV	issued	by	municipal	employees 1140 1202 790 907 524 456
ARAV	issued	by	registered	foresters	
implementing private practice

50 62 121 107 48 105

ARAV	issued	by	employees	of	the	
Ministry	of	interior	

89 95 51 89 ND ND

ARAV	issued	by	employees	in	the	
Hunting	Unions

ND ND ND 1 ND ND

ARAV	issued	by	teams	of	Executive	
Forestry	Agency

ND ND ND ND 191 97

 Penalty proceedings
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Files	sent	to	the	Prosecutor’s	Office 4936 3136 2474 2679 2985 3465 2762
Unsolved	files 1458 368 804 795 758 1044 425
Files	returned	for	penalty	proceedings 3337 2412 1583 1753 1989 2191 2213
Percentage	of	the	files	returned	for	
penalty	proceedings

67,6	 76,9 	64,0 	65,4	 66,6 63,2 80,1

Criminal	proceedings	before	the	court 141 89 87 131 238 287 124
Percentage of the criminal proceedings 2,9 2,8 3,5 4,9 8,0 8,3 4,5
Issued convictions 83 68 51 31 81 37 37

Collection of the imposed sanctions and fines
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sanctions	and	fines	imposed	by	
penalty	decrees

1658709 1581211 1845663 1916771 1794883 ND ND

Sanctions	and	fines	imposed	by	
effective	(into	force)	penalty	decrees

994227 1042251 1085197 1057768 1160293 1202563 1180547

Percentage of the sanctions and 
fines	imposed	by	effective	(into	force)	
penalty	decrees

59,9 	65,9  58,8  55,2 	64,6

Collected	sanctions	and	fines	(BGN) 141314 136065 155636 172886 165786 254089 368703
Percentage of the collected sanctions 
and	fines

14,2 13,1 14,3 16,3 14,3 21,12 31,23
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III. РЕЗЮМЕ
Резултатите от литературния преглед показват, 
че динамиките на горската пресъпност 
са известни от години. Независимо от 
ясните индикации за разпространението и 
значението на горската престъпност, властите 
и правителствата все още не са предприели 
подходящи мерки за справяне с проблема.
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организираната престъпност), както в страните-
производители, така и в страните-вносители. 

В същото време, нивото на санкциите, предвидени 
в националните законодателни рамки  и / или 
налагани от съответните съдилища за нарушения, 
свързани с увреждане на околната среда, са твърде 
ниски, за да действат възпиращо. 

В България, Румъния, Словакия и Украйна тежките 
нарушения на законодателството в областта на горското 
стопанство и последващата търговия с дървен материал 
изискват задълбочени правоприлагащи действия, като 
се обръща специално внимание на наказателноправните 
мерки. Акцентът на принудителните действия трябва да 
бъде насочен към големите корпорации и престъпните 
мрежи, а не толкова към дребните оператори.

В Белгия и Франция е необходимо да се проведат 
специализирани обучения за прокурори и съдии, за да се 
осигури по-висока компетентност по отношение на 
престъпленията срещу околната среда и по-специално 
престъпленията в областта на горите.

Политическият натиск върху горската система, 
възможните връзки между политици и горския 

бизнес, както и между политици и организираната 
престъпност, правят трудни за разследване 
големите случаи на горски престъпления. В резултат 
на това, разследванията не включват случаите на  
корупция, измами, укриване на данъци и пране на 
пари.

За страните-производители е от ключово значение 
корупцията в горския сектор да бъде поставена във фокуса 
на отговорните власти, както и в програмите на обученията 
за повишаване капацитета на прокуратурата. От голямо 
значение е  да се насърчат разследванията на мрежите на 
организираната престъпност в горския сектор, както и по 
всякакъв начин да се подпомогнат антикорупционните 
органи. В същото време е необходимо да се увеличат 
заплатите на всички разследващи органи в областта на 
горите и горския персонал, за да се намали вероятността от 
корупция чрез подкупи. Към настоящия момент заплатите 
често са твърде ниски.

За страните-вносители, обществената комуникация по 
отношение на престъпленията срещу околната среда, 
корупцията и измамите е от решаващо значение за 
повишаване на политическата информираност, както и за 
увеличаване на ресурсите и финансирането.

В България, Румъния, Словакия и Украйна (наричани 
по-долу страни-производители), проектът потвърди 
значението на горската престъпност, нейната 
свързаност с мрежите на организираната 
престъпност и корупцията на всички нива. 
Големината на проблема по отношение на екологичните 
щети, но и по отношение на финансовите загуби беше ясно 
призната от участниците, въпреки че липсват методики 
за независима оценка на горската престъпност.

В Белгия и Франция (наричани по-долу страни-вносители) 
държавните служители и власти също признават, че 
престъпления в областта на горското стопанство 
са значителна заплаха за околната среда. 
Необходими са повече обучителни сесии, както 
и повече ресурси за всички лица, работещи по 
веригата за правоприлагане.

Като цяло, резултатите от проекта подчертаха 
слабото прилагане на Европейския регламент за 
дървесината (EUTR) в момента.

Резултатите показват, че Европейската комисия, като 
надзорник на EUTR, трябва да увеличи усилията си за 
хармонизиране и повишаване на качеството на прилагане 
на регламента във всички държави-членки. ЕС трябва да 
държи държавите-членки отговорни за своя ангажимент за 
преустановяване на незаконния дърводобив и търговията 
с продукти от незаконен дървен материал на територията 
на съюза.

Във всичките шест страни по проекта, ролята на 
някои неправителствени организации (НПО) и 
организации на гражданското общество (ОГО) 
в борбата с горската престъпност беше оценена 
високо и тяхната добавена стойност беше 
призната.

В България, Румъния, Словакия и Украйна резултатите 
подчертаха необходимостта от по-добро оборудване и 
обучение на ОГО, като им се предоставят насоки за това 
как да си сътрудничат с правоприлагащите органи в 
корумпирана среда и как да осигурят адекватна защита на 
свидетелите / информаторите. Това са ключови препоръки.

В Белгия и Франция е важно да се предоставят 
допълнителни правни съвети на НПО, за да има повече 
яснота до каква степен обоснованите сигнали от трети 
лица във връзка с прилагането на EUTR, могат да бъдат 
използвани в съда.

В момента митниците не са в достатъчна степен 
свързани с другите заинтересовани звена от 
правоприлагащата верига и съществуващите 
процедури и протоколи не са съобразени със 
същността на горската престъпност.

За митническия персонал в страните-производители 
е от ключово значение да се насърчават и провеждат 
специализирани обучения по отношение на горската 
престъпност, предотвратяването и борбата с корупцията.  

За митническия персонал в белгийските и френски 
митници, трябва да бъдат създадени насоки за 
разработване и установяване на подобрен анализ на риска 
за вноса на дървен материал.

Що се отнася до компетентните органи и горските 
служители, проектът подчерта липсата на защита 
за лицата, разкриващи нарушения. Резултатите 
показаха също, че предварителните разследвания 
не успяват да съберат достатъчно солидни 
доказателства. Разследванията често са слаби, 
недостатъчни и бавни. В същото време, прокуратурата, 
следователите и горските служители не са достатъчно 
свързани помежду си. Отговорите на участниците 
потвърдиха, че съществуват многобройни (и вероятно 
доста сложни) методи за извършване на горски 
престъпления, които се използват от нарушителите 
и от организирани престъпни групи. Допълнителен 
утежняващ фактор е корупцията.

В страните-производители е необходимо да се въведат 
подходящи индикатори за качеството на извършената 
работа за  служителите с контролни функции. 
Необходимо е да се обръща по-голямо внимание на 
местните оператори (виж Приложение 1), да се изисква 
прозрачност след извършване на проверките и яснота на 
резултатите, получени по веригата за доставка на дървен 
материал. Препоръчва се създаването на специална 
междуведомствена работна група с помощни функции във 
фазите на предварителното разследване, за да могат да 
бъдат събирани достатъчно солидни доказателства. 

В страните по проекта липсва ясно установена и 
споделена стратегия, междусекторни протоколи 
и стандарти за това как различните сегменти на 
правоприлагащата верига трябва да разкриват и да се 
борят с горската престъпност от национална гледна точка. 
В допълнение, резултатите показаха, че възможността 
за проникване в мрежите на организираната 
престъпност е ниска поради липсата на ресурси и 
доказателства, както и поради сериозни проблеми 
с корупцията.

Резултатите от проекта в страните-производители 
показаха, че е необходимо да се назначи или подпомогне 
специализиран персонал, който се занимава с 
разследването на горски престъпленията (като напр. 
горска полиция). Този персонал трябва да работи в тясно 
сътрудничество с прокуратурата и антикорупционни 
звена в съответната страна, както и със съответните 
регионални и областни контролни структури.   Необходимо 
е въвеждането на ефективни оперативни протоколи за 
събиране на силни доказателства, които да подпомагат 
формулирането на обвинения. Важно е да се подобри 
и достъпът до технически ресурси, като сателитни 
изображения,  горски бази данни и ГИС системи.

В Белгия и Франция трябва да се засили капацитетът на 
персонала на ниво компетентни органи. Властите трябва 
да разполагат с ясна рамка, чрез която да определят кога 
е необходимо издаването на санкции и какви да бъдат 
санкциите, за да се осигури необходимото възпиращо 
въздействие на административните наказания по EUTR.

Резултатите от проекта показаха, че 
свръхрегулирането, сложността на законите, 
прекомерните бюрократични процедури и 
трудността да се прилагат някои разпоредби 
възпрепятстват ефективната борба срещу 
горската престъпност в страните-производители. 
Резултатите от проекта подчертаха и очевидната 
липса на успех при делата за тежки горски 
престъпления (с възможно участие на 
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IV. ИЗВОДИ
Проектът потвърди известната и сложна динамика 
на горската престъпност в страните по проекта, като 
същевременно спомогна за обобщаването на голямо 
количество информация и задълбочаване на анализа 
и разбирането на това явление. В резултат на това бяха 
формулирани препоръките, представени в този доклад.

Резултатите от проекта и  проучването на наличната 
литература показват, че динамиката на горската 
престъпност е известна от години. Въпреки ясните 
индикации за мащабите и значението на горската 
престъпност, властите и правителствата все още не са 
предприели подходящи мерки за справяне с проблема. Такава 
е и актуалната действителност, въпреки необходимостта от 
задълбочен отговор. 
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Проектът потвърди необходимостта от борба с корупцията 
по всякакъв начин. Като се има предвид  добавена стойност 
и подкрепата в осуетяването на горските престъпления, 
осигурена от сътрудничеството с ОГО / НПО, е необходимо 
това сътрудничество да се увеличава и насърчава. 

Резултатите от проекта също така подчертаха 
необходимостта към престъпленията в областта на 
горското стопанство (както по отношение на местно 
добития, така и по отношение на вносния дървен 
материал), да се подхожда от различни нива по 
веригата за правоприлагане, както и от различни 
държавни агенции, за да се постигне ефективно 
справяне с проблема.

Проектът също така ясно показа съществуването на два 
вида престъпност в горския сектор - престъпност, 
мотивирана от бедността и организирана 
престъпност. В началото на проекта не беше направено 
ясно разграничение между двата феномена (наричани 
с общото име „горска престъпност“), но много скоро 
необходимостта от разграничаване на двата типа 
престъпления  стана очевидна и важна. 

Престъпността, мотивирана от бедността се обуславя от 
необходимостта за задоволяване на фундаменталните 
нужди на някои групи от населението.  Организираната 
престъпност се движи от алчността и възможността да се 
реализират значителни печалби. Въпреки че по своята 
същност са много различни, и двете явления се случват 
в големи мащаби, а в определени случаи могат да бъдат 
взаимосвързани.

Дребните престъпления, мотивирани от бедността 
на населението са широко разпространени 
в страните производителки, което ги прави 
значителен проблем. Между респондентите 
има консенсус, че многобройните случаи на горски 
престъпления, извършени от бедни граждани, оказват 
незначителни последици върху околната среда и 
икономиката, ако се разглеждат по отделно. Но, ако 
се разглеждат колективно, тези престъпления имат 
значително въздействие. В същото време, случаите на 
организирана престъпност са по-малко, но нанасят много 
по-големи щети (по отношение както на унищожаването 
на горите, така и на укриването на данъци).

Независимо от това, резултатите показват, че някои 
„бедни” нарушители също могат да бъдат свързани с или 
да работят за организирани престъпни структури. Тъй като 
може да обхваща  много различни хора и организации, в 
редица случаи е трудно горската престъпност да бъде ясно 
дефинирана като организираната престъпност.

Резултатите от проекта потвърдиха, че престъпленията 
в областта на горското стопанство непрекъснато 
се развиват, но  много от използваните престъпни 
техники и начин на действие са известни 
на заинтересованите страни от веригата за 
правоприлагане. 

Интересът към горската престъпнос нараства както за 
комепетентния орган, така и за останалите власти в Белгия 
и Франция. Сред ключовите звена в правоприлагащата 
верига, които трябва да бъдат мобилизирани в по-голяма 
степен в бъдеще, са прокуратурата и съдилищата, а 
евентуално и законодателните органи.

Въпреки че първоначално някои от респондентите и 
участниците в семинарите може да са имали затруднения 
да говорят свободно и открито за проблемите и 
престъпленията, с които  се сблъскат в ежедневната 
си работа, реакциите на участниците и ключовите 
заинтересовани страни бяха много положителни и 
обнадеждаващи като цяло. Те показаха силна готовност 
да споделят информация и добри практики, за да се 
увеличи проактивността и ефективността в 
борбата с горската престъпност.

Анализът на реакциите и отговорите на участниците в 
проекта показа, че борбата срещу горската престъпност 
изисква сериозен държавен подход, като се имат 
предвид свързаните компетенции по цялата верига за 
правоприлагане. Такъв държавен подход в момента 
отсъства частично или напълно, а екологичните 
престъпления изглежда не са приоритет. 

Информираността и признаването на горската 
престъпност от участниците в проекта като значителна 
престъпна област, не само заради щетите върху околната 
среда, но и поради укриването на данъци, загубата на 
приходи за държавите и връзките с организираната 
престъпност, трябва да достигне до политиците, 
вземащи решения, институциите и гражданското 
общество.  Трябва да се изискат подходящи 
мерки в отговор, включително поставянето на 
глобален фокус върху горската престъпност на 
по-високо ниво, по-силна финансова подкрепа 
и мултидисциплинарен подход, така че властите 
да могат да изпреварят мрежите на организирана 
престъпност.

И накрая, в светлината на сериозността на заплахата за 
горите и естеството на престъпните дейности в тази област, 
проектът подчерта необходимостта прокурорите 
да бъдат по-добре обучени и снабдени с мощни 
инструменти за преследване, за да се осигури 
пропорционалност между престъплението, 
умисъла и наказанието .
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V. ПРЕГЛЕД НА 
ЛИТЕРАТУРНИТЕ 
ИЗТОЧНИЦИ 
По-долу представяме някои препоръки от 
литературното проучване за това как да се 
подобри ефективността на борбата срещу 
горската престъпност. Този преглед на 
литературните източници няма за цел да 
бъде изчерпателен, а да представи някои от 
основните препоръки.
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Препоръките са групирани в три категории:

• общи препоръки, приложими за всичките шест страни 
по проекта;

• препоръки, приложими за България, Румъния, 
Словакия и Украйна;

• препоръки, приложими за Белгия и Франция.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ЛИТЕРАТУРНОТО 
ПРОУЧВАНЕ ЗА БОРБАТА С ГОРСКАТА 
ПРЕСТЪПНОСТ
Източник: (Strengthening legal frameworks 
for licit and illicit trade in wildlife and forest 
products. Lessons from the natural resource 
management, trade regulation and criminal 
justice sectors. United Nations Environment 
Programme. 2018. 73 pages). 

• Необходимо е да се работи по-усърдно по 
изпълнението и прилагането на съществуващото 
законодателство, а не по разработването 
и приемането на нови или по-строги правни 
инструменти. 

•  Голям брой държави са криминализирали 
нарушенията на законодателството, регулиращо 
търговията с диви животни и горски продукти, 
но наказателното преследване в тази област не е 
на необходимото ниво и този тип нарушения се 
разглеждат основно чрез административни мерки. 
Препоръката е да се налагат наказания, които са 
пропорционални на нарушенията.

• Връзките между институциите и правните рамки за 
управление на природните ресурси, регулирането на 
търговията и наказателното правосъдие трябва да бъдат 
засилени, за да може незаконната търговия с диви 
животни и горски продукти да бъде предотвратявана, 
разкривана и наказвана по-ефективно.

• За да се намалят незаконният добив и търговия, 
държавите трябва да приемат мерки за предотвратяване 
и борба с корупцията сред горските служители, 
разследващите органи и останалите отговорни лица по 
отношение опазването на дивата природа.

Източник: (Protection of whistleblowers, 
Recommendation CM/Rec(2014)7 and 
explanatory memorandum, Council of Europe. 
October 2014. 46 pages.)

• Информаторите трябва да бъдат защитени срещу 
всички възможни репресивни действия, насочени 
срещу тях като ответна реакция*.

Източник: (Daniela Kleinschmit, Stephanie 
Mansourian, Christoph Wildburger & Andre 
Purret (eds.). Illegal Logging and Related Timber 
Trade – Dimensions, Drivers, Impacts and 
Responses. A Global Scientific Rapid Response 
Assessment Report. IUFRO World Series Volume 
35. Vienna. 2016. 148 pages.)

• Има редица пропуски в данните, когато става въпрос 
за измерване на нивата на  незаконния дърводобив 
и свързаната с него търговия с дървен материал. 
Препоръката е да се прилагат широкомащабни 
анализи, за да се интегрират и използват по по-
ефективен и полезен начин големите количества 
публично достъпни данни за дървения материал (...)

Източник:  (Assessment of law enforcement 
capacity needs to tackle forestry crime. 
INTERPOL, environmental crime programme, 
project LEAF. 2013. 24 pages.) 

• Финансовите и технически ресурси, 
включително оборудването и човешките ресурси 
на правоприлагащите органи, отговарящи за 
прилагането на горското законодателство, трябва да 
бъдат увеличени. Незаконният дърводобив и 
горската престъпност рядко се разглеждат с 
приоритет  поради ограниченото количеството 
ресурси, с които разполага полицията. 
Освен ако за целта не са предвидени конкретни 
средства, повечето полицейски участъци ще дадат 
приоритет на обичайните неотложни за разглеждане 
престъпления като търговията с наркотици, кражбите и 
престъпленията, свързани с насилие. 

• Разработването и въвеждането на национална 
стратегия за подобряване на координацията 
между различните отговорни органи ще подобри 
ефективността на правоприлагането. 

•  Необходимо е да се извърши институционална 
реформа за борба с корупцията.

• Необходимо е да се засили националното и 
международно сътрудничество между агенциите, 
включително данъчните служби, полицията, 
прокуратурата и митниците. 

• Необходими са законодателни реформи, за 
да се изяснят правните рамки и да се намали 
броят на държавните агенции, които издават 
позволителни за  голи сечи.

Източник: (Green Carbon, Black Trade: Illegal 
Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds 
Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. 
2012. 72 pages.) 

• На национално ниво, сътрудничеството и 
координацията между правоприлагащите агенции 

трябва да бъдат засилени чрез сформиране на 
национални работни групи, които да гарантират 
прилагането на законите и разпоредбите, свързани с 
горите. 

• Издаването на позволителни (...) за сеч (...), както 
и превеозни билети за транспорт* на  дървен материал 
трябва да бъде централизирано на национално ниво 
и да се вземат строги мерки, които да ограничат 
фалшифицирането на този тип документи.

• Националните разследвания за данъчни измами 
трябва да бъдат насърчавани. Необходимо е 
да се постави акцент върху изпирането на средства 
чрез създаването на плантации и предприятията за 
преработка на дървесина, чрез занижено или завишено 
отчитане на обеми, прекомерно или недостатъчно 
фактуриране, данъчни измами и злоупотреби с 
държавни субсидии.

Източник:  (Promoting a gender sensitive 
approach to addressing corruption in the forestry 
sector, Monika Kyria, U4 Issue 2019:14. 48 
pages). 

•  Необходимо е да се възприемат подходи, чувствителни 
към социално конструирания пол в рамките на 
мерките за борба с корупцията в горския 
сектор. Това трябва да се направи чрез интегриране, 
както на съображения, свързани с пола, така и 
на антикорупционни инициативи в плановете и 
стратегиите на горския сектор.

Източник: (Chainsaw project, an INTERPOL 
perspective on law enforcement in illegal logging, 
57 pages).

• Незаконният дърводобив и незаконната търговия 
с  дървен материал трябва да бъдат разглеждани 
и третирани като сериозна транснационална 
организирана престъпност.  

• За справяне със сериозните проблеми, свързани с 
незаконния дърводобив и незаконната търговия 
с дървен материал, неизбежно ще са необходими 
„твърди“ правоприлагащи мерки. Наложително 
е осъществяването на преследване и арести.  В някои 
случаи става въпрос за големи корпорации. 
Парите и активите ще трябва да бъдат 
изземвани, а националните и международните 
правоприлагащи органи ще трябва да 
разполагат с адекватни ресурси, за да потиснат 
тази престъпна област. Понастоящем това не е така. 

• Комептентните органи трябва да разглеждат 
престъпните подходи по-подробно и дейностите име 
да са ориентирани към справяне с проблемите на 
всички нива – от защитата на горите до преследване и 
наказване на нарушителите.  

• Проблемът с корупцията не трябва да се подценява 
или пренебрегва, а да се взема предвид при изготвянето 
на програмите за подобряване на капацитета. Всички 
проекти трябва да бъдат съгласувани с принципа на 
отчетността. Обученият персонал трябва да може да 
осигури резултати. 
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• Създаването на нови системи за  горкса 
сертифицикация би могло да има обратен ефект, 
освен ако няма ясна нужда от създаването им. Една 
от препоръките е да се консолидират съществуващите 
структури и програми, за да се гарантира, че те са 
стабилни и годни за целта. 

Източник: (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. 
108 pages.) 

• Международната общност трябва да признае и да 
третира екологичните престъпления като сериозна 
заплаха за мира и устойчивото развитие, както и 
да засили върховенството на закона в областта на 
околната среда на всички нива, вкл. по отношение 
на т.нар. данъчни убежища в чужбина. 
Необходимо е да се подобри законодателството 
на международно и национално ниво, да се прилагат 
възпиращи наказания, да се увеличат санкциите, 
да се подобри капацитета и технологичната база на 
правоприлагащите органи, работещи в областта на  
престъпленията срещу околната среда.

• Правителствата трябва да установят централна 
система за координация и национални 
междусекторни планове, за да се осигури единно 
управление и да се обединят усилията, вкл. със 
съответните звена на ООН, Интерпол и други 
международни органи за борба срещу организираните 
престъпни групи в екологичния сектор.  

• Международната общност за развитие трябва да бъде 
призована да признае и да третира престъпленията 
срещу околната среда като сериозна заплаха за 
устойчивото развитие, както и да засили дела 
на официалната помощ за развитие (ОПР) 
за управлението и реформата на съдебния сектор, 
включително за борбата и предотвратяването на 
престъпленията срещу околната среда. Това трябва 
да бъде насочено към изграждане на капацитет и 
технологична подкрепа за съответните агенции, 
за националните, регионални и глобални усилия за 
правоприлагане срещу престъпленията, свързани 
с околната среда, като подкрепа за събиране 
на информация и анализи, междуведомствено 
сътрудничество, правоприлагане, преследване и 
правораздавне, особено в развиващите се страни и 
нестабилните региони.

Източник: (Uncovering the risks of corruption in 
the forestry sector, Interpol, 2016, 20 pages.)

• Законите за горите трябва да бъдат 
усъвършенствани и хармонизирани. Трябва да 
бъдат отделени достатъчно ресурси за прилагане на 
тези подобрени закони, както на национално, така и на 
местно ниво.

•  Информацията, съхранявана от различни държавни 
агенции по отношение владението на земята и правата 
на собственост, трябва да бъде консолидирана чрез 
единна база данни, в която са регистрирани всички 
законни интереси в горските територии. Тя трябва да 
е подкрепена от официални карти и GPS координати. 
Необходимо е също да се увеличи прозрачността 
по отношение правото на собственост, например чрез 
създаване на публичен регистър на всички законни 
интереси върху земята. 

•  За издаването на позволитени за дърводобив, както 
и за отдаването на концесии, трябва да се прилагат 
публични тръжни процедури.

• Системите за онлайн разрешителни могат да бъдат 
от помощ за инспектиращите органи на терен, когато 
проверяват дърводобивни обекти.  Необходимо 
обаче е да се осигури достатъчно добра защита 
на информационните технологии, за да не се 
повторят известни случаи, при които системите са били 
хакнати от престъпници.

• Наложените глоби и други наказания, свързани 
с корупция и незаконен дърводобив, трябва да бъдат 
публикувани и оповестявани, за да се създаде чувство за 
отчетност сред органите на реда и съдебната власт.

• Изграждането на капацитет за правоприлагащите 
органи, прокурорите и съдебната власт е необходимо, за 
да се осигури по-голяма информираност за негативното 
въздействие на корупцията върху икономиката 
и степента, до която корупцията подкрепя 
организираната престъпност и други сериозни 
престъпни дейности. 

• Длъжностните лица по цялата правоприлагаща верига 
се нуждаят от обучения, за да укрепят капацитета 
си за предотвратяване, разкриване, разследване и 
преследване на корупцията в горския сектор. Те трябва 
да могат да разпознават подправени документи и да 
отдават необходимото значение на преследването на 
горски престъпления.

• Необходими са инвестиции за изграждане на капацитет, 
обучения и оборудване за правоприлагащите 
органи и по-специално правоприлагащите органи в 
горския сектор и антикорупционните звена.

• На национално ниво, създаването на специално 
звено за горски престъпления, което да си сътрудничи 
с отдела за борба с корупцията, е важен подход за 
решаване на проблема с корупцията в горския сектор.

• На звената трябва да се осигурят специализирани 
обучения за разнообразните техники за по-голяма 
ефективност при финансовите разследвания, вкл. 
използване на електронно наблюдение, подслушване 
на телефони и други устройства, работа с информатори, 
провеждане на тайни операции под прикритие, 
съдебно счетоводство, одити на начина на живот (ако 
например са идентифицирани държавни служители с 

непропорционално големи активи, които не могат да 
бъдат обяснени с легитимни източници на доходи).

• Специализираните платформи на INTERPOL 
за упълномощени служители на правоприлагащите 
органи и агенциите за борба с корупцията и 
възстановяването на активи, трябва да се използват 
за подобряване на сътрудничеството между лицата и 
органите, ангажирани с антикорупционни дейности, за 
обмен на информация и координиране на случаите със 
съответните замесени държави.

• Трябва да бъдат създадени независими звена за 
борба и предотвратяване на корупцията.

• Трябва да бъдат създадени работни групи, които 
обединяват различните правоприлагащи 
органи с цел подобряване на координацията.  Това би 
подобрило сътрудничество,  прозрачността и взаимния 
надзор между агенциите. Този модел би намалил риска 
корумпираните служители в една агенция  да блокират 
ефективните усилия за прилагане на закона като цяло.

• Съществуващите работни групи, обединяващи 
различни агенции, са показали успехи в борбата с 
корупцията в горския сектор. Силно се насърчава 
поддържането на връзки между националните звена 
за финансово разузнаване, борба с корупцията и 
министерствата на горите и/или околната среда. 

Източник: (COMPLICIT IN CORRUPTION. How 
billion-dollar firms and the EU government are 
failing Ukraine’s forests. 2018. 64 pages.)

• Европейската комисия трябва да осигури политическа 
и финансова подкрепа на високо ниво за подобряване 
прилагането на EUTR.

• За да се гарантира, че големите компании не могат да 
заобиколят изискванията на EUTR, като използват 
посредници, ЕК трябва да обмисли изменения на 
EUTR, чрез които да наложи същите изисквания 
и за дребните търговци надолу по веригата.  

• Вниманието на органите на ЕС и на държавите-членки 
на ЕС  не трябва да се ограничава само до лицата, които 
работят пряко в горския сектор. Възможното участие 
на  компании от европейския съюз в корупционни 
схеми за дървен материал (...)  властите, отговорни 
за прилагането на законите срещу прането на 
пари и борбата с подкупите следва да насочат 
вниманието си в тази посока.
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ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ ПРЕГЛЕД 
ЗА СТРАНИТЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ (БЪЛГАРИЯ, 
РУМЪНИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАЙНА)
Източник: (Schlingemann, L. (Editor in Chief); 
de Bortoli, I.,Favilli F.; Egerer, H.; Musco, E.; 
Lucas T.; Lucius, I.(Eds). Combating Wildlife and 
Forest Crime in the Danube-Carpathian Region. 
A UN Environment – Eurac Research – WWF 
Report. 2017. 29 pages) .

• За целите на борбата с корупцията, преодоляване 
липсата на прозрачност и икономическите затруднения, 
наред с всичко останало е необходимо:
• Подобряване на достъпа до обществена 

информация за управлението и състоянието на 
горите.

• Създаване и публикуване на отчети за 
икономическите загуби, свързани с незаконния 
дърводеобив;

• Насърчаване на интегрираното развитие на 
общините и селските райони; 

• Създаване и подобряване на стимули за 
собствениците на гори, които опазват залесените 
територии и осигуряване на компенсации, когато 
се налагат ограничения на дърводобива в частни 
гори.  

• Осигуряване на по-добро прилагане на 
изискванията на EUTR чрез изграждане на 
капацитет на местните оператори и власти.

• Засилване на междуведомственото 
сътрудничество в рамките на държавите и 
сътрудничеството между държавите от региона в 
областта на обмена на информация и прилагането на 
закона. За тази цел правоприлагащите органи трябва да 
разполагат с повече ресурси.  Необходими са обучения 
за прокуратурата и съдилищата, за да се увеличи 
броят на делата, достигнали до съда да доведат до 
справедливи наказания.

• Предприемане на съвместно / трансгранично обучение 
на органите и институциите от региона на Централна 
и Източна Европа (Дунавско-Карпатски регион) и 
разработване на платформа за взаимопомощ, както по 
отношение на законодателството, така и по отношение 
на преследването и правоприлагането.

• Подобряване на устойчивото управление на горите чрез 
предоставяне на информация и обучения на новите 
собственици на гори, включително по отношение 
опазването на природата и горското законодателство.  

• Осигуряване на обучения и повишаване на 
осведомеността на широката общественост 
относно значението на старите гори и последиците 
от незаконния дърводобив  чрез семинари, 
социални медии, журналистически мрежи и други 
информационни канали и материали. 

8	 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF
	 *	Note	from	WWF:	The	issuance	of	permits	for	road	transport	is	centralised	under	the	SUMAL	system	in	Romania

• Подобряване на капацитета и оборудването на 
дърводобивните компании, за да могат по-ефективно 
да прилагат процедури за надлежна проверка или 
независими системи за проверка.

• Подобряване и популяризиране на системи за 
проследяване, като приложението SUMAL*(обяснено 
по-долу в текста).

• Отговорните органи и институции трябва да 
осъществяват редовни интензивни, съвместни и 
дългосрочни контролни действия и инспекции.

• По-нататъшно насърчаване на приемането и 
прилагането на признати схеми за сертифициране на 
горскостопанското управление. 

Източник: (National EUTR penalties: are 
they sufficiently effective, proportionate and 
dissuasive? Client Earth, March 2018, 12 pages.) 

• Приемане на ясни и надеждни политики за 
правоприлагане. От голямо значение за ефективното 
правоприлагане е приемането от държавите-членки 
на ЕС на подходящи и пропорционални наказания 
за нарушенията на EUTR. Националните закони и 
подзаконови актове, по отношение наказанията за 
нарушения на EUTR, следва да бъдат разгледани за 
спазване на член 19 от EUTR8. 

• Подобряване на своевременния достъп до 
информация за прилагането на EUTR. Би 
било изключително полезно да е налична основна 
информация например за: процедурите, нарушенията 
на EUTR, географския произход и вида на продуктите, 
както и за резултатите от разследванията. 

• Разработване на насоки за повишаване на 
ефективността на възпиращите мерки. Следва 
да се разгледа възможността за включване на по-
конкретни насоки относно силата на наказанията. 
Това може да стане чрез хармонизиране на нивата за 
определени категории глоби по EUTR или приемане на 
обща методология за определяне стойността на глобите, 
напр. като процент от стойността на продуктите или 
икономическите щети в резултат от нарушението.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ ПРЕГЛЕД 
ЗА СТРАНИТЕ-ВНОСИТЕЛИ (БЕЛГИЯ И ФРАНЦИЯ)
Източник: (Greenpeace. Blood stained timber. 
Rural violence and the theft of the Amazon 
timber.  2017. 14 pages.) 

• Необходимо е отговорните органи да провеждат 
задълбочени проверки на операторите, 
включително за установяване на мерките, които те са 
предприели за идентифициране, оценка и смекчаване 
на риска от пускане на пазара на незаконно добит 
дървен материал от района на бразилската Амазонка.

• Необходимо е прилагането на всички възможни мерки, 
включително налагането на подходящи санкции при 
открити  нарушения, за да се гарантира, че операторите 
спазват изискванията на  EUTR.

• Необходимо е да се адресират по подходящ 
начин операторите в нарушение на EUTR, които 
не са в състояние да представят убедителни 
доказателства, че са предприели адекватни мерки 
срещу риска незаконно добит дървен материал да влезе 
в тяхната верига за доставки на дървен материал, както 
се изисква от чл. 4 (2) и 6 EUTR.

Източник: (The Croatian Connection Exposed: 
importing illicit Myanmar teak through Europe’s 
back door, Environmental Investigation Agency, 
2020, 16 pages.)

•  Когато е възможно, компетентните органи на ЕС 
трябва да налагат спазването на изискванията на EUTR 
от компании, които участват в схеми за заобикаляне 
на регламента. Органите трябва да налагат ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции, за 
да гарантират, че операторите са обезсърчени да 
продължат да нарушават закона. 

• Необходими за изменения в прилагащото 
се законодателството, за да могат да бъдат 
заловени участниците в схеми за нарушаване на 
EUTR, включително такива, които подбуждат, 
подпомагат или уговарят нарушения.

Иточник: (Greenpeace. The Amazon’s Silent 
Crisis. 2014. 56 pages.) 

• Необходимо е да се санкционира по подходящ начин 
всяка компания, която не е изпълнила изискванията 
за надлежна проверка съгласно EUTR, т.е. ако не може 
да предостави убедителни доказателства,  че 
е предприела мерки за намаляване на риска, които 
надхвърлят официалната документация.
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Германска военноморска ветроходна лодка ‘Gorch Fock’. Тиковото дърво за възстановяване на декинга му е поръчано от Мианмар в 
нарушение на германските насоки за обществени поръчки и внесено в нарушение на изискванията на EUTR. Източник: WWF Германия
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VI. ПРЕПОРЪКИ КЪМ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
ЗА БОРБА С ГОРСКАТА 
ПРЕСТЪПНОСТ
Прегледът на литературата показва, че динамиката 
на горската престъпност е известна от години 
въпреки постоянното развитие и, че все повече 
доклади, научни изследвания и статии разглеждат 
тази тема. Препоръките, формулирани в този доклад, 
не са нещо отделно, а допълват препоръките, 
разработени преди това от други заинтересовани 
страни в борбата с горската престъпност.
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Обща проверка на горски служители и WWF по сигнал.
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Въпреки ясните индикации от литературния преглед за 
разпространението и значението на горската престъпност, 
властите и правителствата все още не са предприели 
подходящи мерки за справяне с проблема и не са дали 
подходящ отговор, въпреки необходимостта от такъв.  

Единственият регламент на ЕС за борба с 
незаконната търговия с дървен материал към 
момента не е успял да спре вноса на продукти 
незаконно добита дървесина, нито се е справил 
незаконния дърводобив в границите на ЕС.

Прилагането на EUTR изисква подобаващи действия, 
които отразяват неговия дух - борба с незаконната 
търговия с дървен материал.  Т.е. усилията срещу 
престъпността в областта на горското стопанство 
не са получили достатъчна политическа подкрепа 
на равнище ЕС и по-висшите правителствени структури.

Като надзорник на EUTR, Европейската комисия 
трябва да увеличи усилията си за хармонизиране 
и повишаване на качеството на прилагане на 
регламента във всички държави-членки на ЕС. 
Комисията трябва да държи страните отговорни за 
поетия от тях ангажимент за преустановяване на 
незаконния дърводобив и търговията с продукти, 
произведени от незаконно добита дървесина на 
пазара на ЕС.

НЕПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
• Комисията следва да подобри формулировката 

на EUTR относно обоснованите сигнали, 
като приеме правна дефиниция за термина 
„обоснован сигнал“, както и общи критерии 
за проверка на доказателствата за нарушения, 
предоставени от трети лица (виж Приложение 1). 
Необходимо е да се разпишат и разпоредби, които биха 
улеснили осъществяването на адекватен процес по 
оспорване решенията на компетентните органи 
за отхвърляне на доказателства, представени в 
обоснованите сигнали. Този процес трябва да включи 
всички заинтересовани страни, за да се споделят 
научените до момента уроци и да се обсъдят най-
добрите практики, включително по отношение на 
приемането на резултати от тестове на дървесина, 
предоставени от трети лица.

• На равнище Европейски съюз трябва да се установи 
диалог със заинтересованите страни, за да се даде 
възможност за конкретен обмен на информация 
и опит между НПО и компетентните органи по 
EUTR  и експертната група към Плана за действие за 
прилагане на законодателството в областта на горите, 
управлението на горите и търговията (FLEGT).

• МИТНИЦИ

• Експертните групи на ЕК (EUTR и FLEGT групите)  
следва да фасилитират по-редовния обмен 
на информация между агенциите, отговорни за 
прилагането на EUTR (например митническите 
агенции, полицията или други органи) в различните 
държави-членки на ЕС, както за да засили 
трансграничното сътрудничество.

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ  
• Необходимо е присъствието на експерти в областта 

на горските престъпления на  равнище 
Европейски съюз, за да подпомогнат и координират 
по-добре европейските и национални инициативи за 
борбата с горската престъпност.

• Европейската комисия трябва да предложи обучения 
на националните компетентни органи и / или 
да разработи ръководство за обучение на персонала на 
компетентните органи и други институции, участващи в 
прилагането на EUTR, като се фокусира върху това как 
да се извършват ефективни проверки, как да се 
предприемат разследвания и т.н., с принос от външни 
експерти.

• Трябва да се насърчи създаването на централизирана 
база данни на ЕС за изземванията и престъпленията, 
както и за обмен на информация относно прилагането и 
нарушенията на EUTR или FLEGT.

РАЗСЛЕДВАНЕ
• Европейската комисия трябва да предложи обучения 

на националните компетентни органи и / или 
да разработи ръководство за обучение на персонала на 
компетентните органи и други институции, участващи в 
прилагането на EUTR, като се фокусира върху това как 
да се извършват ефективни проверки, как да се 
предприемат разследвания и т.н., с принос от външни 
експерти.

• Експертните групи на Европейската комисия 
(EUTR и FLEGT групите) трябва да подготвят за 
компетентните органи ръководство с критерии, 
което да използват при извършаването на 
проверки. Целта е чрез критериите да се осигури 
по-добър анализ и оценка на нивото на риска за 
продуктите по EUTR. Ръководството следва да включи 
и критерии за (достатъчно) документиране на 
използваните системи за надлежна проверка, 
както и за доказване на съответствие с приложимото 
законодателство.

• Европейската комисия следва да насърчава 
и подкрепя държавите-членки на ЕС при 
приемането на строги и хармонизирани 
политики за събиране на информация за 
операторите. В идеалния случай това може 
да бъде общ регистър на операторите и 
търговците, работещи на вътрешния пазар в 
целия ЕС. Такъв регистър може да включва данни за 
размера на фирмите, страните, в които се извършва 
дейността, сложността на веригите за доставка на 
дървен материал, честотата на вноса на дървен 
материал и количествата и стойността на дървения 
материал, внесен и пуснат на пазара.

• Държавите-членки на ЕС трябва да бъдат насърчавани 
да разчитат много повече на криминалистични методи, 
чрез които да преместят на фокуса на правоприлагането 
от уязвимите общности, живеещи в съседство с горските 
територии към представителите на организираната 
престъпност.

СЪДЕБНА СИСТЕМА И ПРАВОПРИЛАГАНЕ
• Необходимо е провеждането на подходящи 

обучения за съдиите и прокурорите в целия ЕС.

• Европейската комисия трябва да извърши оценка 
дали санкциите, определени от държавите-
членки на ЕС, са ефективни, пропорционални и 
възпиращи и в съответствие с член 19 от EUTR9. 
Следва да се създаде общоевропейска платформа на 
заинтересованите страни, която да даде възможност 
за обсъждането на ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции. Платформата на заинтересованите 
страни трябва да има редовен обмен на информация с 
експертната група на FLEGT на ЕС, като се договарят 
общи насоки / заключения. 

• С помощта на компетентните органи, ЕС трябва да 
разработи общоевропейски насоки / критерии 
за това кога даден оператор трябва да бъде уведомен 
за необходимостта от извършване на  коригиращо 
действие, кога трябва да му бъде наложена санкция 
или по някакъв друг начин да бъде гарантирано, че 
взетите мерки са ефективни, пропорционални 
и възпиращи. Първа стъпка за хармонизиране 
на подхода би бил анализ за целия ЕС, който оценява 
обстоятелствата, при които са били издавани известия 
за коригиращи действия или са били налагани 
санкции (контекст, вид дървен материал / изделия от 
дървен материал, държави на произход, вид бизнес, 
доставчици и др.).

• Европейската комисия, държавите-членки на ЕС, 
полицията, представителите на съдебната система и 
НПО следва допълнително да обсъдят и определят 
кои са приемливите доказателства, показващи 
незаконността на дървения материал или 
демонстриращи умишлено избягване на адекватна 
надлежна проверка, като това най-вероятно ще трябва 
да се направи чрез използване на казуси. 

9	 eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN
10	 eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0995&from=EN

• Европейската комисия трябва да гарантира, 
че компетентните органи осигуряват по-
голяма прозрачност по отношение на 
информацията, която трябва да бъде достъпна 
за обществеността и заинтересованите 
страни, както е определено в член 11 от EUTR10. 
Европейската комисия трябва да насърчава държавите-
членки на ЕС да предоставят информация много 
по-редовно и прозрачно, относно предприетите 
действия по правоприлагане, регистъра на проверките 
и най-сериозните нарушения, напр. чрез публични 
уебсайтове, бюлетини и пресконференции. Това ще 
стимулира операторите да подобрят работата си и ще 
изпрати ясен сигнал, че EUTR трябва да се приема 
сериозно. 

• Необходимо е разработването на правила, 
регулиращи международната търговия с дървен 
материал. Необходимо е също да се осигури по-добра 
съгласуваност на политиките като цяло.

• Директивата за престъпленията срещу околната 
среда трябва да бъде подсилена.

АНТИ-КОРУПЦИЯ, БОРБА С ИЗМАМИТЕ И 
ПРАНЕТО НА ПАРИ 
• ЕС трябва да насърчава систематичните съвместни 

и кръстосани дейности за борба с престъпността  
в държавите-членки на ЕС, вкл. по отношение на 
корупцията и финансовите престъпления, напр. 
чрез свързване на националните звена за борба с 
финансовите престъпления и звената за борба с 
корупцията с органите на EUTR. Това е необходимо, за 
да се приложи принципа на следене на паричния поток 
(“следвай парите”), както в работните групи, така и в 
реални оперативни действия.
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VII. ПРЕПОРЪКИ 
КЪМ ВЕРИГАТА ЗА 
ПРАВОПРИЛАГАНЕ 
И КОМПЕТЕНТНИТЕ 
ОРГАНИ ЗА БОРБА С 
ГОРСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ
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Препоръките по-долу са изготвени въз основа на резултатите от 
въпросниците и семинарите . Избрахме да категоризираме препоръките в 
две групи. В едната група са препоръките за страните-производители (България, 
Словакия, Румъния и Украйна), а в другата група са препоръките за страните-
вносители (Белгия и Франция).

За по-голяма яснота и пригледност, препоръките са дадени по 
отделно за всеки сегмент от веригата за правоприлагане. Въпреки 
че, препоръките са специфични за всеки сегмент, общата цел, която стои зад 
тях е да бъде добавена допълнителна стойност за правоприлагащата 
верига като цяло.

Изброени са добри практики, събрани по време на първата фаза на 
проекта, които да илюстрират новите техники, инструменти и иновативно 
мислене, използвани за предотвратяване на  престъпления в горския сектор в 
страните по проекта.

Теренна проверка на горски служители и WWF
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НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
НПО/ОГО играят важна роля в повишаването на обществената осведоменост и събирането на знания/
изследвания по темата за горите. Чрез своите регулярни публикации, те гарантират добрата осведоменост на 
властите, политиците и гражданското общество. НПО и ОГО играят важна роля в  застъпничеството за промени 
и мониторинга на напредъка по отношение на борбата с горската престъпност. Те имат важна функция в 
опазването на горите, като организират кампании дават гласност на съществуващия незаконен дърводобив, 
незаконната търговия с дървен материал и други престъпни дейности, както и последиците от тях.

В много случаи ОГО и НПО ефективно  допринасят за предотвратяването и разкриването на незаконни 
дейности и играят активна роля в подтикването на националните и местни власти да преминат към по-добро 
правоприлагане в горския сектор. Те имат съществена роля в информирането на обществеността, така че да 
бъде генериран достатъчно голям политически натиск и някои горски престъпления да бъдат предотвратени. 

Властите често признават, че НПО и ОГО имат ключова роля при разкриването на възможни 
престъпления в областта на горското стопанство, че могат да играят важна роля в събирането на 
доказателства и информация, а някои от тях си сътрудничат редовно с официалните власти. За да 
изпълнят мисията си за борба с горската престъпност, НПО и ОГО  се възползват и от модерните 
инструменти и технологии (като ГИС инструменти, криминалистични методи, сателитни 
изображения и др.).

Препоръки за страните-производители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна) 
Необходимо е:

• Изграждането на подходящ контекст на доверие, който 
да насърчи свидетелите и информаторите да дават 
показания в съда.  

• Изготвянето на насоки за ОГО, за това как да 
си  сътрудничат с правоприлагащите органи в 
корумпирана среда.

• Да се осигури адекватна защита на свидетелите и 
информаторите  по делата за горски престъпления.

• ОГО и НПО да бъдат насърчавани да се обединяват 
и да работят заедно с други организации със сходни 
интереси, тъй като това ще намали риска от репресии и 
заплахи срещу тях. Този риск е по-голям, когато хората/
организациите работят сами.  

• Провеждането на обучения за ОГО за това как да 
реагират, ако станат свидетели на горски престъпления.

• Да се подобри комуникацията с  НПО/ОГО и те да бъдат 
насърчавани да подават сигнали като трети лица в 
контекста на EUTR, както и да използват други налични 
инструменти.

• Да се използват методи за взимане на проби от 
дървесина/ криминалистични методи, чрез които да 
се събират и предоставят надеждни и допълнителни 
доказателства по съдебните дела.

•  Да се предостави по-добро оборудване и да се 
провеждат обучения на НПО, така че те да могат да 
подават обосновани сигнали по „професионален“ начин 
и да помагат на властите в разкриването на горски 
престъпления.

•  Властите да подпомагат изграждането на капацитета на 
ОГО по отношение на идентифицирането на незаконни 
сечи. Това може да стане чрез провеждането на 
обучения за застъпнически и комуникационни техники, 
подобряване на уменията за разследване и познаването 
на законите и разпоредбите, за да могат ОГО да 
разграничават кои дейности са законни и кои не са.  

• Създаването на мрежа от доброволци, които биха 
могли да подпомагат процеса по идентифициране на 
незаконни сечи.

•  Да се повиши информираността на горския и 
правоприлагащия персонал за това защо е важно да си 
сътрудничат с ОГО и как да си сътрудничат с тях.

Препоръки за страните-вносители (Белгия и 
Франция) 
Необходимо е: 

• Събирането на допълнителна правна информация, за 
да се определи до каква степен обоснованите сигнали от 
трети лица могат да бъдат използвани в съда.

• Да се използват методи за взимане на проби от 
дървесина/ криминалистични методи, чрез които да 
се събират и предоставят надеждни и допълнителни 
доказателства по съдебните дела.

• Да се изяснят сроковете за отговор от страна на 
компетентните органи по отношение на сигнали, 
подадени от трети лица. На заинтерсованите страни, 
които са подали сигнали следва да бъде дадена 
възможност да реагират на решението на компетентния 
орган.

Добри практики от страните-производители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна)

БЪЛГАРИЯ 
В България съществува коалиция от екологични 
НПО, наречена „За да остане природа в България”11. 
Участващите в коалицията НПО (включително WWF 
България) работят по различни екологични теми, 
но те обединяват усилията си по някои по-големи 
случаи. Например, благодарение на обединяването 
на две НПО бяха спечелени съдебните дела за 
Национален парк Пирин срещу Министерството на 
околната среда и водите. НПО се подкрепят взаимно 
и си сътрудничат по време на критични моменти, 
като например в случаите, когато промени в законите 
за околната среда застрашават опазването на 
местообитанията и биологичното разнообразие.

УКРАЙНА  
WWF Украйна подкрепя изграждането на капацитет 
за гражданското общество чрез няколко проекта за 
доброволци от 2015 г.  насам. Това включва проекта 
„Горска стража“, чиято цел бе да обучи доброволци 
как да откриват незаконни сечи. Като продължение 
на проекта „Горска стража“ бе разработен проектът 
„Горски курс“ с цел повишаване на осведомеността 
на доброволците по темите, свързани с опазването 
на горите. Наскоро WWF Украйна актуализира 
уеб страницата за устойчиво управление на горите 
в Украйна12 като част от други проекти. Тази 
уеб страница включва описание на наличните 
инструменти, които позволяват на ОГО да участват в 
процесите по взимане на решения за управлението 
на горите. Уеб страницата дава информация и за 
възможностите за последващо/допълнително участие 
на ОГО.   

11	 		forthenature.org/
12	 Dostupné	tu:	sfmu.org.ua/
13	 aktuality.sk/clanok/648218/biomasaker-sa-konci-poslanci-stopli-dotacie-do-biostiepky/

СЛОВАКИЯ 
Някои промени в отчитането на санитарните сечи 
бяха въведени през януари 2020 г. (изменения в 
Закона за горите и Закона за защита на природата). 
Неправителствените организации отдавна 
сигнализираха, че санитарните сечи в Словакия в 
много случаи е възможно да са били извършвани в 
нарушение на закона. Няколко НПО докладваха на 
Европейската комисия за съмнения за нарушения на 
директивите на ЕС. В резултат на това Европейската 
комисия откри наказателна процедура. Това доведе 
до промени в законите, които сега постановяват, 
че всички случаи на санитарни сечи в защитени 
територии трябва да бъдат предварително оценявани 
от Държавната агенция за защита на природата, 
която може да разреши, ограничи или забрани сечите 
в случаите, когато има конфликт с природозащитни 
дейности. Преди това решенията за извършване 
на санитарни сечи се взимаха по начин, който 
позволяваше дърводобива да се осъществи без 
подходяща оценка. Последните промени налагат 
извършването на оценка на място, която при всички 
положения изисква и повече време.  

Също така, работата на неправителствената 
организация Wulf доведе до промени в Закона 
за биоенергията. В резултат на това само най-
нискокачествената дървесина и остатъците от 
дървообработването и дървесните отпадъци 
вече могат да се използват за биоенергия. Това 
основно помогна за намаляване на натиска върху 
плантациите, но подобри ситуацията и по отношение 
на горите.13

Добри практики от страните-вносители (Белгия 
и Франция) 

БЕЛИГИЯ – ФРАНЦИЯ 
Обоснованите сигнали от трети лица много често се 
разглеждат / разследват от компетентните органи. 

ФРАНЦИЯ 
Участниците в семинара признаха и похвалиха 
качеството и задълбочеността на обоснованите 
сигнали, получени от някои НПО.

about:blank
about:blank
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Добри практики от страните-вносители (Белгия и Франция) 

БЕЛГИЯ – ФРАНЦИЯ  
Митниците разполагат със собствени лаборатории, 
в които могат да тестват дървен материал, за да 
получат повече информация, например за дървесните 
видове или възможния произход.

БЕЛГИЯ 
Според националното законодателство, митниците са 
правоприлагащ орган по някои аспекти от EUTR.

ФРАНЦИЯ  
Някои митнически служители са със специализирани 
компетенции по отношение на дървесината.
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МИТНИЦИ
Митниците трябва да играят ключова роля във възпирането на международната незаконна търговия с дървен 
материал. Те са на първа линия по отношение на борбата с горската престъпност, включително незаконния 
дърводобив и свързаната с него търговия. На практика митническите власти  най-често имат допир с горски 
престъпления и незаконна дървесина като част от своята рутинна работа на граничните пунктове, докато 
оценяват законността на пратки, документи, разрешителни и др. Митниците също са тясно свързани с 
другите звена по веригата за правоприлагане. Те трябва да оценят дали дървеният материал е с висок риск, 
дали има вероятност да е незаконен и съответно да предупредят компетентните органи. Те също могат да 
налагат ограничения на компаниите, които са в нарушение, както и да конфискуват или временно да забранят 
влизането на пратки с дървесина в ЕС, ако преценят, че са потенциално незаконни. 

Проектът идентифицира препоръки към митническите власти, с които да ги подкрепи в борбата с 
горската престъпност.

14	 	eu-twix.org/

Препоръки за страните-производители 
(България, Румъния, Словакия, Украйна)
• Да се насърчи обмена на информация и да се 

подобри сътрудничеството между митниците и 
останалите отговорни институции при проверките на 
преминаващия през границите дървен материал.

• Да се осигури достъп до съответните митнически бази 
данни на останалите органи от веригата за прилагане.

• Да се насърчи провеждането на специализирани 
подготовки и обучения в областта на горската 
престъпност, както и обучения, свързани с превенцията 
и борбата с корупцията за митническите служители.

• Да се опростят процедурите за иницииране на 
инспекции преди осъществяването на износ с цел 
търговците по-съвестно да спазват изискванията 
на EUTR и други нормативни актове, свързани с 
горското стопанство, като CITES и регламентите 
срещу изпирането на пари. Това ще увеличи 
шансът за разкриване на нарушения, свързани с 
фалшифицирането и подправянето на документи.

Препоръки за страните-вносители (Белгия, 
Франция)
• Да се изградят липсващите мрежи и да се 

идентифицират подходящите партньори от държавната 
администрация и органи с цел постигане на по-
ефективно прилагане на  EUTR.

• Да бъдат изготвени насоки за митническия персонал за  
разработване и установяване на подобрен анализ на 
риска за вноса на дървен материал.

• Да бъде разширен моделът на платформата EU-
Twix14(понастоящем използван за видове от CITES), 

за да обхване в по-голяма степен престъпленията в 
областта на горското стопанство, включително по 
отношение на EUTR и FLEGT.

Добри практики от страните-производители 
(България, Румъния, Словакия, Украйна) 

БЪЛГАРИЯ  
На национално ниво всички оператори подлежат на 
регистрация и трябва да бъдат вписани в публичните 
регистри на Изпълнителната агенция по горите. В 
резултат на споразумение, подписано през 2014 г. 
между Изпълнителната агенция по горите и Агенция 
“Митници”, Изпълнителната агенция по горите вече 
има достъп до регистрите на Агенция “Митници”, 
което е един от начините да идентифицира 
съществуващи оператори.

УКРАЙНА 
На регионално ниво бяха проведени няколко срещи с 
цел подобряване на сътрудничеството между Агенция 
„Митници“ и агенциите по горите. Например, през 
2018 г. в регион Волин, бе сключено споразумение 
за директно сътрудничество между централното 
управление митническите пощи и държавните горски 
предприятия и за обмен на информация. В друг 
случай, в регион Закарпатия, с указ на регионалната 
митническа служба бяха създадени специални 
комисии. Целта на комисиите бе да провери дали 
длъжностни лица са взели правилните решения в 
спорни случаи. Някои служители бяха уволнени в 
резултат от работата на комисиите.

about:blank
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КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ОТ ГОРСКИЯ СЕКТОР 
Компетентните органи от горския сектор и горският персонал са на първа линия в борбата срещу горската 
престъпност. В ежедневната си работа те отговарят за мониторинга, извършването на инспекции, прилагането 
на съответните разпоредби и законите по отношение на горите. Заедно с НПО и ОГО, те най-често разкриват 
и идентифицират престъпления в областта на горското стопанство. Те играят ключова роля при проверката на 
дървесината на различните етапи по веригата на доставка на дървен материал , като се започне от самата гора 
и се продължи по-нататък през транспортирането на дървесината, дървопреработвателните предприятия и 
спедиторските пунктове, както това се отнася както за местния, така и за вносния дървен материал.   

Тази ключова позиция на горските служители ги поставя в трудни ситуации като опити за подкупи и тормоз, 
които да ги принудят да съдействат за извършването на горски престъпления.  От гледна точка на прилагането 
на закона, е от съществено значение те да работят в тясно сътрудничество с останалата част от органите от 
веригата за правоприлагане, като например митническите служби, разследващите органи и съда.    

Проектът идентифицира препоръки за компетентните органи от горския сектор, които биха могли 
да им помогнат в борбата с горската престъпност.

Препоръки за страните-производители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна) 
• Да се разработят и да се провеждат обучения, 

свързани с правоприлагането / прилагането на EUTR 
и борбата с горската престъпност, за да се увеличи, 
както капацитета на служителите, така и личната им 
мотивация.

• Да се осигури подходяща техника за 
разкриване на горски престъпления (напр. камери за 
видеонаблюдение, безпилотни летателни средства и 
др.). Препоръчително е много повече да се разчита 
на сателитни изображения, както и да се осигури 
по-улеснен достъп до видеозаписи на общини, други 
държавни организации или частни лица и компании. 

• Да се осигури по-добра защита на хората, 
които разследват и разкриват престъпления, като 
се имат предвид значителните рискове, пред които са 
изправени, докато изпълняват своя дълг.

• Да се увеличат заплатите и да се въведат стимули 
за горския персонал (хората, които участват в 
управлението, контрола и надзора на горите като цяло). 
Това е необходимо, за да се подобри мотивацията на 
персонала и в същото време да се намали текучеството, 
както и риска от корупция и измами. 

• Процесът по набиране на горски персонал и 
служители за ръководните длъжности да се направи 
по-прозрачен, строг и справедлив, за да се избягват 
конфликти на интереси и политически намеси.

• Да се създаде специална междуведомствена 
работна група или екип, който да работи за 
подобряване ефективността на фазите преди 
разследването, с цел да могат да бъдат събирани 
солидни доказателства.

• Да се въведат подходящи показатели за оценка на 
работата  на персонала с надзорни функции върху 
местните оператори и да се изисква прозрачност 

на резултатите от извършваните проверки по 
веригата за доставки на дървен материал .

• Да се ревизира системата за изчисляване на 
обемите, за да се намалят значително границите за 
допустими грешки, като това вероятно може да стане 
чрез цифровизиране и стандартизиране на процедурите 
за измерване. Да се промени законодателната рамка, 
където е необходимо, за да се спрат порочните практики 
при извършването на горските инвентаризации 
(като скриване на действителния горски запас) и 
манипулациите при определяне на добивите.

• Да се извърши цялостна оценка на мащабите на 
незаконния дърводобив и горската престъпност и да се 
изготви подходяща стратегия за справяне с тях.

• Да се създаде споделена база данни за проведените 
инспекции, обоснованите сигнали и последващите 
мерки за правоприлагане (напр. съгласно EUTR, 
информацията от извършените проверки се счита за 
информация, свързана с околната среда и достъпът до 
нея следва да бъде свободен). 

• Да се осигури по-добро финансиране за горския 
сектор, като се определят средства за горска техника, 
складове и пътна инфраструктура.

• Да се насърчават политиките и инициативите 
за „по-добро“ законно управление на горите, т.е. по-
прозрачно и ефективно управление. Необходимо е  
дърводобивните компании да бъдат подкрепени да се 
сдобият с техника, която е по-щадяща за природата, 
както и да увеличат добавената стойност на продуктите 
от дървен материал, така че хората, заети в горския 
сектор, да се чувстват действително удовлетворени, 
работейки по легален начин.

• Да се подобри устойчивото управление 
на горите чрез предоставяне на образование 
и информация за всички собственици на гори, 
включително по отношение опазването на природата, 

съществуващите инструменти за отговорно управление 
на горите (напр. FSC) и горското законодателство.

• Да се гарантира, че законовите изисквания 
за здраве и безопасност на труда по време на 
дърводобивните дейности се  прилагат изцяло.

• (за България, Словакия, Украйна) Да се създаде 
или да се подобри15 съществуваща централизирана 
електронна система за проследяване на 
дървесината и информацията по планиране, 
маркиране, дърводобив, сертифициране, 
транспортиране / спедиция и обработка на дървения 
материал. Тази електронна система следва да съдържа 
цялата информация за управлението на горите (вкл. 
планове / обеми), което ще намали риска от измами 
по веригата, включително възможни манипулации 
с обемите по време на търговия и транспорт, 
документални измами  и др. Така ще може да се 
извършва мониторинг на дървесината в реално време.

•  (за Словакия и Украйна) Да се затегнат режимите 
за издаване на разрешителни за дърводобив 
и да се осигури хармонизираното им прилагане. 
Необходимо е да се отдели специално внимание 
на санитарните сечи, които са често използвано 
извинение, с което се оправдава допускането на по-
големи добиви.  

• (за Румъния и Украйна) Спешно да се 
обърне внимание на  административната 
фрагментация по отношение на националния 
горски фонд, за да се гарантира, че горите не се  
отчуждават незаконно, да се осигури правилно отчитане 
и да се определят границите на залесените площи и 
законната собственост.

• (за Румъния и Украйна) Да се създаде независима  
специализирана служба за охрана на горите 
с участието на  специално обучени служители 
на правоприлагащите органи. Да се гарантира, 
че прерогативите на ангажираните служители 
съответстват на реалността и сложността на горската 
престъпност, като например им се предостави 
достатъчна свобода и гъвкавост за извършване на 
редовни и непредвидени проверки.

•  (за Украйна и Словакия) Да се даде ясна 
дефиниция за незаконен дърводобив според 
националното законодателство.

15	 	Ukraine	has	an	electronic	wood	tracking	system	in	place	but	it	requires	major	improvements.
16	 	wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps
17	 	gis.wwf.bg/mobilz/en/
18	 	d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/analysis_of_illegal_logging_in_bulgaria_2013_2017.pdf

Препоръки за страните-вносители (Белгия и 
Франция) 
•  Горската престъпност на национално ниво, вкл. 

незаконният дърводобив и свързаната с него търговия 
с дървен материал не се считат за значително 
предизвикателство за Франция и Белгия. И в двете 
страни проектът се фокусира върху високорискови 
вносни изделия от дървен материал и / или такива 
със сложни вериги за доставки на дървен материал . 
Няколко препоръки за горските инзтитуции (свързани с 
горите в страните-износители/производители) могат да 
бъдат намерени в раздел „Разследване“.

Добри практики от страните-производители 
(България, Румъния, Словакия, Украйна) 

БЪЛГАРИЯ 
• WWF-България разработва мобилно 

приложение за сигнализиране на случаите 
на незаконен дърводобив в българските 
гори16 и горска ГИС платформа17 с множество 
слоеве, вкл. слой за стари гори, за горите с 
висока консервационна стойност, за защитените 
територии и позволителни за сеч. И двата 
инструмента на WWF са проектирани да могат да 
се използват на терен от широката общественост и 
горските власти. 

• Телефонен номер  112 - за сигнализиране 
на спешни случаи има звено към 
Изпълнителната агенция по горите, 
отговарящо при сигнали за пожари и незаконни 
горски дейности. През 2017 г., благодарение 
на този нов инструмент са били изпратени 8 
539 сигнала , от които 28% са били свързани с 
незаконна сеч, 11% с транспортиране на незаконна 
дървесина и 6% със съхранение на незаконна 
дървесина.

• Последните мерки за борба с престъпленията 
в областта на горите включват: въвеждане 
на обозначаване на транспортираната 
дървесина с пластини с уникален 
номер, въвеждане на електронен регистър 
с публичен достъп за предприятията и 
складовете, в които се изпраща дървесината18. 
В допълнение, всички превозни средства, 
транспортиращи дървен материал трябва 
да бъдат оборудвани с GPS, за да могат да 
бъдат проследявани онлайн в реално време от 
регионалните дирекции по горите.

about:blank
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РУМЪНИЯ  
Министерството на околната среда, водите и горите, 
заедно с Правителството на Румъния, внедриха 
inspectorulpadurii - портал, който събира данни (също 
използвайки базата данни SUMAL), позволявайки 
на потребителите да виждат сателитни сигнали и 
промени в горската растителност.1920

WWF подкрепи властите в разработването на 
SUMAL21, ефективна система за проследяване 
на дървесината, която включва централна 
база данни и гореща линия, на която хората 
могат да се обаждат, за да сигнализират 
или да проверят законността на пратките 
с дървесина. Това представлява ясна 
стъпка напред в борбата срещу незаконния 
дърводобив. 22

Използването на системата e задължително за 
служителите, ангажирани с управлението на 
горите, както и за всички оператори и търговци, 
които добиват, съхраняват, обработват, предлагат 
на пазара или извършват операции по внос-износ 
с дървесина или продукти от дървен материал. 
Системата обхваща всеки етап от веригата - от 
гората до продуктите, произведени от дърво. 
Всеки правен документ е регистриран в тази база 
данни (документите за оценка на обема на запаса, 
разрешителните за добив, документите за доставка на 
дървен материал).

19	 		wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22225/Combating_WildlifeCrime_Danube.pdf?sequence=1&isAllowed=y
20	 	rt1.forestier.ro:5017/sumalsatelit/#coordonate=24.9668,45.9432/Z7
21	 	apepaduri.gov.ro/sumal-2/
22	 	eia-global.org/press-releases/romania-creates-revolutionary-public-access-in-new-online-wood-tracking-system
23	 minzp.sk/files/iep/2019_12_ako-zlepsit-sledovanie-tazbu-dreva.pdf

УКРАЙНА
WWF-Украйна разработи и наскоро актуализира 
(през 2020 г.) ГИС платформа с информация за 
статута на защита на идентифицираните стари гори 
в Украйна: gis-wwf.com.ua/. Всички стари гори, са 
включени в отделни слоеве в зависимост от това дали 
са получили официална защита, дали не са получили 
такава или са в процес на получаване на официален 
защитен статут. Платформата дава информация 
и в кои зони има припокриване на съществуващи 
защитени територии с идентифицирани стари гори, 
както и за припокриването на стари гори с други 
категории гори като напр. гори с рекреационни 
функции и др. Платформата ясно показва  ценните 
гори, които все още не са получили официален 
защитен статут. 

WWF-Украйна разработва интерактивна 
инфографика, която цели да покаже какви документи 
са необходими за издаването на позволителни за 
различните видове дърводобив в и извън защитените 
зони, както и кои организации участват и на кои 
етапи. Инфографиката ще илюстрира сложния 
процес на издаване на позволителни за дърводобив. 
Тази информация ще е полезна, както за НПО и 
активисти, така и за правоприлагащите органи.

СЛОВАКИЯ  
Държавното предприятие за управление на военните гори и имотите на Република Словакия 
разработи собствена цялостна информационна система „Evidencia vyťaženého deva“ (информация 
за добитата дървесина). Системата бе въведена през 2015 г. Тя съдържа следните данни за добитата 
дървесина23:

• информация за съхранението и експедицията на дървесината (от добива, през складирането до експедицията);
• информация за горския отдел, в който е извършен добивът;
• уникален номер (пластмасов маркер) за отделните отсечени дървета (за облата дървесина) или за отделните палети  

(за целулозата и дървата за огрев);
• качествена класификация (дървесни видове, качество);
• обем и вид на сечта (планирана/санитарна, възобновителна/отгледни и др.);
• данни за работниците, които извършват добива и номер на горския отдел, от който дърветата са изнесени от гората.

Системата може да се използва като добър пример за създаване на информационни системи и 
системи за проследяване на национално ниво.

РАЗСЛЕДВАНЕ 
Разследващите органи са изключително важно звено в  борбата с горската престъпност, тъй като търсят 
и разкриват следите от евентуални незаконни дейности и нарушения, които може да са свързани с 
престъпления. Те носят отговорността за намирането на силни доказателства и от тяхната работа зависят 
последващите резултати от съдебните процеси. Разследващите органи могат да използват иновативни 
инструменти, като криминалистичните методи, за да изпълнят своята мисия.

От първостепенно значение е те да работят в тясно сътрудничество и по оптимизиран начин с компетентните 
органи от горския сектор, както и със съдебните власти, за да е възможно изграждането на солидни дела. 

Проектът идентифицира препоръки за разследващите органи, които биха могли да им помогнат в 
борбата с горската престъпност. 

Препоръки за страните-производители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна) 
Необходимо е:

• Да има национална база данни/онлайн система 
с ограничен достъп само за съответните органи, 
включително доклади за резултатите от контролните 
дейности (съгласно разпоредбите на EUTR), както 
и информация за извършените престъпления в 
горския сектор и статуса на разследванията. Това 
би трябвало да помогне да се идентифицират по-
уязвимите райони на национално ниво и съответно 
да се предприемат подходящи ответни действия  
за борба с престъпленията.  В същото време това 
би могло да подпомогне картографирането на 
възможните маршрути, които се използват понякога 
от извършителите на престъпления, да улесни потока 
от информация и да способства за идентифицирането 
на добри практики. Платформата би могла също да 
предложи пространство за дискусии по различни 
казуси.

• Да се разработи и да се разчита на подход, основан 
на риска, при създаването на плановете за контрол 
и при приоритизирането на проверките въз основа 
на обективни и прозрачни критерии, като се отдели 
специално внимание на големите дърводобивни 
компании и макропрестъпленията в горското 
стопанство.

•  Да се установят междуинституционални/унифицирани 
процедури, с цел съгласуване на методите и 
протоколите за разследване по цялата верига за 
доставки на дървен материал .

•  Да се рационализират и актуализират процедурите (да 
се намали ненужната бюрокрация), за да се съкрати 
времето между момента, в който някой е станал 
свидетел на нарушение и момента, в който случаят е 
докладван за съдебно преследване.

•  Да се използват методи за изследване на дървения 
материал/криминалистични методи, за да се събират 
надеждни и допълнителни доказателства за съдебните 
дела.

• Да се осигури защита на хората, разследващи 
престъпления, като се вземат предвид значителните 
рискове, пред които са изправени, докато изпълняват 
своя дълг. Междувременно могат да бъдат въведени по-
високи заплати и системи от бонуси и  награди.

• Да се въведат по-ефективни оперативни протоколи 
за  събирането на доказателства за формулиране на 
обвинението. Да се подобри достъпа до техническо 
оборудване, включително инструменти за по-лесно 
осъществяване на проверките и извършването на строги 
разследвания, като се използват  повече сателитни 
изображения,  бази данни за горското стопанство 
и ГИС системи. Да се осигури по-лесен достъп до 
снимки и видеозаписи, когато е уместно, за да се 
докажат незаконни дейности. Да се осигури достатъчен 
капацитет за обработка на информацията, получена 
в резултат от мерките за наблюдение. Да се оценява 
качеството и пълнотата на разследващите действия след 
тяхното приключване. 

• Да се намерят начини да се гарантира, че 
доказателствата, събирани по време на теренните 
разследвания (и след това), са достатъчно надеждни и 
приложими за формулиране на обвинението. Това от 
своя страна ще гарантира, че делата могат да стигнат до 
съда.

• Да се възприемат строги и хармонизирани политики 
за събиране на данни за операторите, в идеалния 
случай под формата на общ регистър на операторите и 
търговците в целия ЕС, работещи на вътрешния пазар. 
Такъв регистър може да включва данни за: размера на 
фирмите; държавите, в които развиват дейността си; 
сложността на веригите за доставки на дървен материал 
; честотата на вноса на дървен материал; количествата 
и стойността на дървения материал, внесен и пуснат на 
пазара.

• Да се разработят обучения по отношение на 
правоприлагането и борбата с горската престъпност, за 
да се изгради по-добър оперативен капацитет и опит. 
Това ще насърчи и личната мотивация на органите 
за досъдебно разследване, които са отговорни за 
разкриването, разследването и регистрирането на 
доказателствата за извършени престъпления.

about:blank
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• Да се назначава и подкрепя специализиран персонал 
в областта на горската престъпност (като напр. 
горска полиция), работещ в тясно сътрудничество 
с антикорупционните звена, звената за борба с 
финансовите престъпления и прокурорите. Тези екипи 
трябва да работят в цялата страна, разпределени на 
областен или дори общински принцип.   

• Да се подобри сътрудничеството между националните и 
международни власти, участващи в борбата с горската 
престъпност, чрез създаване на нови платформи 
за комуникация (като междуинституционални 
работни групи или екипи за реагиране), които биха 
могли да насърчат обмена на данни и опит и да 
увеличат възможностите на  правоприлагащите 
органи за извършване на съвместни дейности (като 
междуинституционални/наднационални инспекции). 
Такова взаимодействие би могло да наложи и 
да гарантира, че от всеки компетентен орган са 
определени лица за контакт, което ще намали рискът, 
корумпираните служители в една агенция да блокират 
като цяло ефективните усилия за прилагане на закона.

Препоръки за страните-вносители (Белгия и 
Франция)
• Да се осигури ясна рамка, чрез която властите да 

определят кога да налагат санкции и какви да бъдат 
глобите за нарушения на EUTR, за да може мерките да 
имат достатъчно възпиращо въздействие. 

•  Да се възприемат строги и хармонизирани политики 
за събиране на данни за операторите, в идеалния 
случай под формата на общ регистър на операторите и 
търговците в целия ЕС, работещи на вътрешния пазар. 
Такъв регистър може да включва данни за: размера 
на фирмите; държавите, в които фирмите развиват 
дейността си; сложността на веригите за доставки 
на дървен материал; честотата на вноса на дървен 
материал; количествата и стойността на дървения 
материал, внесен и пуснат на пазара.

•  Да се създадат надеждни бази данни на национално 
и европейско ниво за събиране на информация за 
престъпления, съдебни преследвания, разследвания, 
лица, за които е известно, че са свързани с 
горски престъпления, методи за извършване на 
престъпленията - modus operandi, заподозрени 
оператори, известни пътища за трафик на дървен 
материал, дървесни видове, които най-често се 
търгуват незаконно и т.н., за да се улесни споделянето 
на опит и информация, както и да се подпомогнат  
разследванията.

•  Да се укрепи капацитета на персонала на ниво 
компетентни органи с цел извършване на повече и 
по-добри проверки на операторите, внасящи дървен 
материал.

•  Да се използват методи за тестване на дървения 
материал / криминалистични методи, за да се 

24	 webnoviny.sk/nasvidiek/na-slovensku-vznikne-specialna-enviropolicia/

осигуряват надеждни и допълнителни доказателства за 
съдебните дела.

•  Да се насърчава и подкрепя изготвянето на анализи на  
участниците в незаконната търговия с дървен материал 
и техните начини на действие.

•  Да се институционализира сътрудничеството между 
властите и да се създават стратегии, протоколи 
и стандарти за това как различните сегменти от 
правоприлагащата верига трябва да действат, за да 
откриват и да се борят с горската престъпност, както 
и как да идентифицират и взаимодействат със свои 
колеги от други институции и органи.

•  Рисковите показатели при правоприлагането да се 
споделят между всички органи и организации.

•  Когато липсват доказателства за необходимостта от 
преследване на компании/оператори, нарушаващи 
EUTR, трябва да се анализират индикаторите за 
възможни фискални измами, пране на пари или връзки 
с организираната престъпност. Това може разкрие 
възможности за съдебно преследване на компании,  
свързани с извършването на горски престъпления. 

•  Да се изготвят анализи и доклади за най-добрите 
практики от веригата за правоприлагане, за да се 
осигури информираност и да се усъвършенства 
подходът към разследването.

•  Разследващият персонал да бъде оборудван с 
протоколи или специални насоки за профилиране на 
риска, налични научни методи и др., които биха могли 
да ги подкрепят в работата им по осъществяване на 
ефикасен контрол и разкриване на измами.

Добри практики от страните-производители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна) 

СЛОВАКИЯ  
През 2019 г. бе създадено полицейско звено 
за борба с екологичните престъпления. Под 
президиума на полицейските сили бе създаден 
независим отдел за откриване на опасни вещества и 
престъпления, свързани с околната среда. Специални 
отдели за престъпления в областта на околната 
среда бяха създадени в рамките на съществуващите 
отдели на криминалната полиция за всяка от осемте 
дирекции на окръжните полицейски сили с работна 
група от по седем специалиста/следователи. 

Засилена беше и борбата с престъпността срещу 
околната среда на местно ниво. Във всеки от 53-
те района, двама експерти работят за районните 
дирекции на полицейските сили (един следовател 
и един полицай). Що се отнася до капацитета на 
персонала, 105 полицейски служители и следователи 
са ангажирани с борбата срещу престъпленията в 
областта на околната среда24. 

СЛОВАКИЯ 
През 2020 г. между Министерството на вътрешните 
работи (Полицейските сили на Словашката 
република) и Словашката инспекция по околна среда 
беше подписано споразумение за сътрудничество 
при разкриването и документирането на екологични 
нарушения. Споразумението се фокусира върху три 
основни области: обмен и споделяне на информация, 
консултации и обучителни срещи за координиране 
на процедурите и сътрудничество по време на 
разследванията25. 

РУМЪНИЯ
Сътрудничество съществува под различни 
форми, например чрез плана „Горски щит“. 
Това е програма за междуведомствено 
сътрудничество, при която различните 
агенции / органи имат общ план за действие 
за справяне с незаконния дърводобив.

25	 sizp.sk/files/genetika/zmluva_sizp_pz.pdf
26	 Nellemann,	C.	a	kol.	2020.	The	wicked	problem	of	forest	policy	(Náročný	problém	politiky	v	lesnom	hospodárstve)

УКРАЙНА  
Полицията и службите за държавна сигурност 
имат на разположение многобройни доклади 
за разследвания на случаи на незаконен 
дърводобив в различни региони, както и за 
разследвания на служители от горския сектор 
(включително ръководители на регионални 
лесничейства), заловени в опит да дадат подкуп. Това 
показва, че има информираност и, че някои агенции 
разследват този широко разпространен проблем.

Разследващият екип на ИНТЕРПОЛ, ангажиран 
с разследването на съмнителен товар от 
дървен материал, иззет от национални власти 
в Източна Европа, се свързва с Agroisolab 
и съответните национални органи с цел да 
приложи  криминалистични методи, да анализира 
конфискувания дървен материал и да докаже 
предполагаемата му незаконност. Благодарение на 
използването на тези специални криминалистични 
инструменти, бе доказан незаконният произход на 
дървесината и бе потвърдена измама с документи.

Добри практики от страните-вносители (Белгия и Франция) 

БЕЛГИЯ 
От септември 2020 г. Белгийската федерална 
полиция има право да разследва екологични 
престъпления, свързани с фауната и флората, което 
би следвало да увеличи уменията и капацитета 
на служителите за извършване на международни 
разследвания на престъпни мрежи. 

ФРАНЦИЯ 
С помощта на организации на трети лица с опит 
в разкриването на незаконен дървен материал, 
френският компетентен орган осигурява обучения и 
специализации за инспекторите.

МЕЖДУНАРОДЕН ПРИМЕР: 
БРАЗИЛИЯ
Пример с бразилския план за защита и борба с 
обезлесяването в Амазонка (PPCDAM):

Въпреки че това е случай от Бразилия, планът 
PPDCAM е един от най-големите успехи, 
постигнати в областта на престъпността срещу 
околната среда (успех, който няма аналог към 
момента) и показва, че със силна политическа 
подкрепа и мултидисциплинарен подход 
е възможна ефективна борба с горската 
престъпност в много голям мащаб. Този 
опит и добри практики могат да послужат 
като модел за подражание и справка за 
широкомащабни действия по разследване и 
правоприлагане. 

Както е изложено в публикацията със заглавие 
„Порочният проблем с горските политики“26:  (...) на 
един-единствен офис беше дадена пълна отговорност 
за координацията: Изпълнителната канцелария 
на президентството в тясно сътрудничество с 
Федералната полиция. Необходима бе координация и 
сътрудничество с 13 министерства и други партньори. 
(...) Бяха издадени над 41 000 глоби в размер на 3,9 
милиарда щатски долара. 700 души бяха арестувани, 
много от тях бяха преследвани, 1 милион кубически 
метра тропически дървен материал бяха иззети, 
11 000 бр. имущество, оборудване и активи бяха 
конфискувани или унищожени ”.

©
 R

ic
ar

do
 B

el
ie

l/B
ra

zi
l P

ho
to

s/
Li

gh
tR

oc
ke

t v
ia

 G
et

ty
 Im

ag
es

about:blank
about:blank


 Препоръки за подобряване на правоприлагането по отношение на горската престъпност VII. ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВЕРИГАТА ЗА ПРАВОПРИЛАГАНЕ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА БОРБА С ГОРСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ    ПРАВОРАЗДАВАНЕ 47

Правораздаване 
Съдебната система, включително съдиите и прокурорите, трябва да играя ключова роля в разследването, 
преследването и осъждането на извършителите на горски престъпления. Въпреки убедителните данни, 
доказващи мащабите и разпространението на горската престъпност, понастоящем повечето горски 
престъпления не стигат до съда. И това се отнася особено за дела, в които са замесени високопоставени 
личности и организирани престъпни мрежи. Това създава усещане за безнаказаност сред нарушителите и се 
отразява негативно върху възприятията на гражданското общество като цяло.

В исторически план представителите на съдебната система може да не са  били  добре запознати и обучени 
относно престъпленията срещу околната среда. Но в момента промяната в това отношение би имала 
решаваща роля и значение за спаряването с  престъпленията в областта на горското стопанство. Необходимо 
е издаването на задълбочени санкции и присъди със специален фокус върху големите играчи и престъпните 
мрежи. Това ще възбуди необходимите обществени дебати на национално ниво. Междувременно, 
разпространението на информация за наложените глоби и други наказания ще създаде чувство за отчетност 
сред правоприлагащите органи и съдебната власт и ще помогне за възпиране на престъпното поведение. 

Проектът идентифицира препоръки за съдебните органи, които биха могли да ги подкрепят в 
борбата с горската престъпност. Бяха идентифицирани и няколко допълнителни препоръки, 
предназначени за законодателната власт в страните-производители.

Препоръки за страните-производители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна)
Необходимо е: 

• За съдиите и прокурорите да се осигурят 
обучения относно престъпленията срещу 
околната среда, включително горската 
престъпност. Необходимо е хората, работещи 
в областта на правораздаването да са достатъчно 
информирани за негативните последици от липсата 
на санкции и наказания за извършителите на горски 
престъпления.

•  Да се осигурява адекватна защита на 
свидетелите и информаторите по делата за горски 
престъпления, както се изисква от Директивата за 
защита на лицата, които подават сигнали за нарушения 
на правото на Съюза2019 г. (2019/1937). Държавите-
членки на ЕС трябва да осигурят бързо и адекватно 
транспониране на директивата в националното си 
законодателство до декември 2021 г.

•  Тежките нарушения на законодателството в областта 
на горското стопанство и последващата търговия с 
дървен материал изискват задълбочени действия 
за прилагане на закона, като се отделя специално 
внимание на наказателноправните мерки. Акцентът 
на принудителните действия трябва да 
бъде изместен към големите корпорации и 
престъпни мрежи, вместо да стои насочен 
основно към дребните компании за дърводобив. 

•  Прилагането на лабораторни криминалистични 
методи трябва да се насърчава, а резултатите от 
тестовете да се използват в съда.

• Необходимо да се създаде работна група и да се 
засили сътрудничеството между съдебните 

органи, агенциите по горите, митниците и 
разследването, за да се установят пречките при 
прилагането на законите за опазване на горите 
(напр . важно е да се установи, защо повечето открити 
нарушения не стигат до съда) и да се формулират 
решения за по-ефективна работа.

• Необходимо е по-често да се разчита на 
наказателното право, за да бъдат наказвани 
извършителите на горски престъпления.

• Държавите-членки на ЕС трябва да играят 
активна роля, заедно с НПО, за повишаване 
на осведомеността относно престъпленията в 
областта на горското стопанство. Необходимо е 
редовно да се изнася информация за прилагането на 
EUTR. Това може да става под формата на публични 
регистри или специализирани уебсайтове с данни за 
резултатите от извършените проверки, получените 
обосновани сигнали и последващите мерки като 
конфискации и съдебни производства.

Препоръки за страните-вносители (Белгия и 
Франция) 
• Административните глоби не бива да се пренебрегват от 

властите като инструмент за ефективно и възпиращо 
санкциониране.

• Необходимо е да бъдат обучени повече 
прокурори и съдии, за да има достатъчно експерти 
с необходимите специални знания за борба с 
престъпленията срещу околната среда и по-специално, 
престъпленията в областта на горите.

•  Необходимо е да се увеличи използването 
на официални канали за комуникация, което 

би укрепило силата на доказателствата в съдебното 
производство.

• Държавите-членки на ЕС трябва да играят 
активна роля, заедно с НПО, за повишаване 
на осведомеността относно престъпленията в 
областта на горското стопанство. Необходимо е 
редовно да се изнася информация за прилагането на 
EUTR. Това може да става под формата на публични 
регистри или специализирани уебсайтове с данни за 
резултатите от извършените проверки, получените 
обосновани сигнали и последващи мерки като 
конфискации и съдебни производства.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Препоръки за страните-производители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна)
• Необходимо е да се въведат по-строги наказания и 

санкции за извършителите на  горски престъпления.

• Законодателната рамка трябва да бъде по-строга 
(нулева толерантност към незаконния дърводобив), а 
санкциите да съответстват на тежестта на нарушенията.

•  Необходимо е да се анализират съществуващите 
политики в областта на горите, да се прегледат, 
преформулират и опростят законодателните актове, 
както и да се намали техния брой, за да няма място 
за тълкуване на текстовете и в крайна сметка да се 
излезе с по-ефективни, действащи и ясни нормативни 
документи.

27	 KUREKOVÁ,	I.	2018.	Envirokriminalita	a	generálna	prokuratúra.	Enviromagazín.	5:13-15	enviromagazin.sk/enviro2018/05_enviromagazin_2018.pdf
28	 	clientearth.org/media/tcgd2g4j/eutr-news-april-to-june-2019-ce-en.pdf
29	 	lecommercedubois.org/actualites.php?id=427&PHPSESSID=f4n3oueh6ram1v5bbnrnel13j1

• Необходими са изменения в законодателството, за да се 
осигури по-добра защита на свидетелите и да се въведат 
финансови възнаграждения, включително като начин 
за стимулиране на полицията и разследващите органи 
да разследват случаи на корупция и измами, свързани с 
горската престъпност.

Добри практики от страните-вносители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна)

СЛОВАКИЯ
През 2008 г. е въведена специализация за 
прокурорите в областта на престъпленията срещу 
околната среда на ниво генерална, окръжна и 
регионална прокуратура27.

Добри практики от страните-вносители (Белгия 
и Франция) 

БЕЛГИЯ-ФРАНЦИЯ
През 2019 г. белгийски оператор е глобен с 12 
000 евро за нарушаване на изискването на EUTR 
за извършване на надлежна проверка28, докато 
френски оператор е глобен с 5000 евро за същото 
престъпление. Въпреки че и двете глоби може да не 
са възпиращи, това показва, че съответните органи 
започват да предприемат реални правни действия.29 
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Узански и която беше отречена от отговорните институции. 
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗВЕНА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, 
ИЗМАМИТЕ И ПРАНЕТО НА ПАРИ
Специализираните звена, като звената за борба с финансовите престъпления, корупцията и организираната 
престъпност, играят допълнителна роля в разкриването, идентифицирането и осъждането на нарушители/
престъпници, свързани с горския сектор. Горските престъпления често са свързани с други престъпления като 
укриване на данъци, корупция, подкупи, изнудване, измами с документи и пране на пари.

Отделите за борба с финансовата престъпност могат да помогнат за разкриване на евентуалното участие 
на хора в престъпни схеми чрез финансови разследвания, които включват съдебно счетоводство или 
анализ на нетната стойност. Междувременно, независимите антикорупционни звена помагат за справяне 
и предотвратяване на корупцията и спомагат за изграждането на прозрачност и доверие в правителството, 
като по този начин подобряват надзора и мониторинга, особено в екологичния и горския сектор, където 
конфликтите на интереси и политическата намеса са често срещани явления. Тези специализирани звена 
много добре допълват работата на останалата част от органите от правоприлагащата верига за борба с горската 
престъпност.

Проектът идентифицира препоръки за специализираните звена, които могат да им помогнат в 
борбата с горската престъпност.

Препоръки за страните-производители 
(България, Румъния, Словакия и Украйна)
Необходимо е: 

• Корупцията в горския сектор да се постави в центъра 
на вниманието на властите и в обученията на 
представителите на прокуратурата.  Да се насърчи 
разследването на организирани престъпни мрежи, 
свързани с горската престъпност. 

•  Антикорупционните органи да бъдат овластени по 
всякакъв начин (включително чрез наемане и обучение 
на специализиран персонал).

• Да се увеличат заплатите на представителите на 
разследващите органи, за да се намали вероятността 
от корупция чрез подкупи. В момента заплатите много 
често са твърде ниски.

• Да се създадат нормативни документи и протоколи, 
чрез които  корупцията, непотизмът и влиянието на 
политици върху горския бизнес, администрациите и 
управлението на горите да бъдат намалени в по-голяма 
степен.

• Да се преустановят политическите назначения на 
представители на надзорните органи. 

• Да се увеличи прозрачността, за да се гарантира, че 
договорите и търговете, свързани с горскостопански 
дейности, се печелят честно, а не чрез подкупи или 
политически контакти.

• Да се увеличи институционалното сътрудничество 
между властите за по-добро проникване в престъпните 
среди.

• Да се подобри достъпа до информация и да се осигури 
присъствието на експерти от различни институции в 
независимите контролни органи.

• Да бъдат обвинявани и осъждани участниците в 
корупционни схеми на високо ниво. Това ще  повиши 
интереса и осведомеността на гражданското общество 
по тези въпроси.

•  Да се провеждат кампании за информиране на 
обществеността.

• Да се определи надежден метод за изчисляване 
на финансовите загуби, причинени от горската 
престъпност, за да се оценят мащабите на проблема и да 
се определи подходяща стратегия за справяне с него.

Препоръки за страните-вносители (Белгия и 
Франция)
• Обществената информираност и комуникация 

за престъпленията в областта на околната среда, 
корупцията и измамите е от решаващо значение за 
повишаване на политическата информираност и оттам 
за осигуряване на повече ресурси и финансиране. 
Държавните служители играят важна роля за 
осигуряването на тази комуникация.

Добри практики от страните-производители (България, Румъния, Словакия и Украйна) 

30	 	theguardian.com/environment/2018/may/31/romania-breaks-up-alleged-25m-illegal-logging-ring

РУМЪНИЯ  
През май 2018 г. беше съобщено, че силите за 
сигурност на Румъния са извършили поредица от 
удари, за да разбият предполагаемия престъпен 
обръч за извършване на незаконен дърводобив на 
стойност 25 милиона евро.30

СЛОВАКИЯ 
Нараства интересът към незаконния дърводобив 
от страна на звеното за борба с корупцията (NAKA). 
През 2020 г. бяха проведени разследвания и бяха 
обвинени няколко лица, заподозрени в корупция и 
пране на пари във връзка с търговията с дървесина.

УКРАЙНА
След Революцията на достойнството през 2014 г., 
Украйна създаде нови антикорупционни институции 
като Националното бюро за борба с корупцията, 
Национална агенция за превенция на корупцията, 
Специалната прокуратура за борба с корупцията, 
както и Специален съд за борба с корупцията. Сега 
Националното бюро за борба с корупцията участва в 
разследването на корупцията в горското стопанство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 
КЛЮЧОВИ ДЕФИНИЦИИ 
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Криминалистични методи 
Иновативните научни методи за тестване в лабораторна 
среда вече позволяват разкриването някои видове 
измами и нарушения на закона, вкл. такива в контекста 
на EUTR. Тези криминалистични методи позволяват 
идентифицирането на различните дървесни видове. 
Използват се свойства на дървесината, които много трудно 
се променят и следователно не подлежат на манипулации. 

Съществуват няколко криминалистични метода. Най-често 
срещаните са: 

• Тестване на анатомията на дървесината: утвърден 
метод, който рутинно се използва за идентифициране 
на дървесни видове, използвани за масивна дървесина, 
фурнир, шперплат и др. Състои се от макроскопско 
и микроскопско изследване, чрез което родът и, в 
много случаи, дори видът на дървото могат да бъдат 
определени въз основа на анатомичната структура. 

• Изотопен анализ: изотопите на най-често срещаните 
елементи като водород, кислород, азот, сяра и въглерод 
са в различни пропорции в различните географски 
области. Елементите със съответната изотопи се 
абсорбират от растенията и се включват в тяхната 
структура. Чрез анализ на пропорциите на изотопите 
в растенията е възможно да се определи къде са били 
отгледани, стига да е наличен референтен материал.

• ДНК анализ: ДНК анализът сравнява генетични 
последователности, извлечени от проби от дървен 
материал, съотнесени към генетична референтна 
база данни. ДНК тестването може да се използва за 
идентификация на популации, видове или отделни 
екземпляри. След като се идентифицират специфични 
за даден вид маркери, генетиката може да се използва 
за еднозначно определяне на вида.

Горска престъпност
Според Интерпол, „горската престъпност“ е общ термин, 
описващ престъпна дейност (извършена в противоречие 
с националното или международното право) в горския 
сектор. Терминът се отнася за престъпленията по цялата 
верига за доставки на дървен материал : от добива 
(извършването на незаконна сеч) и транспортирането, 
до преработката, продажбата, търговията, вноса и 
износа. Терминът се отнася и до онези престъпления, 
които улесняват незаконните дейности в горския сектор, 
включително измами с документи, корупция и пране на 
пари.31

31	 https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-web.pdf
32	 https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_

ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
33	 unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf

Организирана престъпност
Според Конвенцията на ООН срещу транснационалната 
организирана престъпност (2004 г.) 32:

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

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

Свързани с бедността горски престъпления
Организираната престъпност е различна от свързаната 
с бедността горска престъпност33. Службата за борба с 
наркотиците и престъпността на Обединените нации 
дава следното определение:  „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 частни 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 
непотизъм34.

Modus operandi
Modus operandi се отнася до методите, използвани за 
извършване на горски престъпления (виж определението 
за горска престъпност по-горе) по цялата верига на 
доставки на дървен материал , 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 
административни наказания или такива по Наказателния 
кодекс.

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.

34	 Odhaľovanie	rizík	korupcie	v	lesnom	hospodárstve,	Interpol	(2016)	20	strán.		*	Z	dôvodu	protipandemických	opatrení	sa	seminár	uskutočnil	online	a	
bol	rozdelený	do	dvoch	sekcií.	

35	 Uncovering	the	risks	of	corruption	in	the	forestry	sector,	Interpol	(2016)	20	pages.	

Трети лица 
Термин, използван за Европейския регламент за 
дървесината (EUTR) и означава всички заинтересовани 
страни, извън компетентните органи.

Гражданско пространство
Мястото, което активните граждани заемат в обществото; 
средата и рамката, в която функционира гражданското 
общество, както и връзките между участниците в 
гражданското общество, държавата, частния сектор и 
широката общественост. 35

Санитарна сеч
Санитарната сеч се отнася до отсичането на мъртви или 
болни дървета, за да се предотврати разпространението 
на болести или вредители в други части на гората. 
Това е стандартизиран инструмент за управление на 
гори с икономически функции, произвеждащи дървен 
материал за търговска употреба при определени условия, 
определени от законите. Със санитарната сеч понякога 
се злоупотребява, като се използва за прикриване на 
незаконни дейности, свързани с горската престъпност.

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
http://unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
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IMMEDIATE ACTIONS THAT SHOULD BE TAKEN BY:
THE EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COUNTRIES
• The European Commission holds EU member states accountable 

to their commitment to eliminate illegal logging and ensures a better 
and harmonised implementation across all EU member states. 

• The European Commission carries out an assessment of whether 
the penalties set by EU member states under the EUTR are 
effective, proportionate and dissuasive.

• Training for judges and prosecutors is carried out across the EU 
member states on the EUTR.

• The European Commission encourages and provides guidance 
on how to best use forensic methods in fighting forestry crime and 
ensures authorities are using them regularly and systematically.

• Ensure strong implementation of Whistleblower Directive. 

• Transparent and clear strategies to combat forestry crime are 
established by governments at national and regional levels.

• Transparency and public communication about forestry crime, 
corruption and fraud is made more central to increase political 
awareness and increase resourcing and funding.

• Competent Authorities establish greater transparency towards the 
public and relevant stakeholders.

• Guidance is developed for customs staff on establishing and 
developing improved risk analysis for timber imports.

• Competent Authorities are provided by governments and the European 
Commission with a clear framework to help them define adequate fines 
and to ensure dissuasive administrative penalties under the EUTR. 
More severe penalties and sanctions for forestry crimes are imposed.

• Staff capacity of Competent Authorities is reinforced. 
• Competent Authorities carry out analysis on companies known to be 

suspects, traffic routes, cover-ups and timber species most commonly 
trafficked. 

• Indications of fiscal fraud, corruption, money laundering or links to 
organised crime are investigated, including in the case of alleged 
illegal timber imports.

• Checks under the EUTR and other relevant laws must be more 
effective and thorough, especially on companies known to be suspects 
and dealing with high risk products

• Competent Authorities and enforcement agencies are equipped with 
protocols on risk profiling and available scientific techniques that could 
support them in efficient checks and fraud detection.

• People uncovering offences and whistleblowers are better protected.

• Salaries are increased for 
forest and staff investigating 
bodies to cover livelihood needs 
and reduce the likelihood of 
corruption through bribes*.

• Corruption in the forestry sector 
is made a central focus for 
authorities and prosecutors to 
make large cases of forestry 
crimes effectively investigated. 

• The focus of enforcement 
actions is shifted towards large 
corporations and criminal 
networks (including by using 
forensic methods to produce 
evidence) instead of small-scale 
loggers 

• Specialised staff dedicated to 
investigating forestry offences 
are appointed and appropriate 
performance indicators are 
introduced for staff with 
supervisory responsibilities. 

*The blue recommendations are relevant in priority 
for countries facing forestry crime at domestic level 
(such as for example Bulgaria, Romania, Slovakia 
and Ukraine). 

CHANGES NEEDED TO STRENGTHEN THE 
EUTR

• The product scope of the EUTR is extended to include all 
products containing wood

• Due Diligence obligations are extended to traders to capture 
participants circumventing the law.

• To ensure transparency, the obligation for operators and traders to 
declare wood species and origins at the point of sale is introduced

20302025
THE ACTIONS CONTRIBUTE TO

SHORT TERM
• Public pressure and awareness raising about 

forestry crime and corruption increases amongst 
civil society, institutions and authorities in 
European Countries - 

• Forestry crime is prioritised by authorities and 
receives sufficient political support at EU and 
higher government levels

• Proper enforcement of the EUTR 
prevents imports of illegal timber 
products into EU member states 
or illegal logging that takes place 
within the borders of the EU

• Political pressure and strangleholds 
on the forestry system and possible 
links between politicians and the 
forest business and/or organised 
crime shrink in project countries.

• Destruction and degradation of 
forest ecosystems in the EU and 
Ukraine due to illegal logging is 
stopped.

• Penetration into organised 
networks involved in forestry crime 
is made possible and related cases 
are prosecuted in project countries.

• The EU is able to fulfil its 
commitments made under 
the Green Deal and the 
Paris Climate Agreement 
by  effectively addressing 
deforestation and forest 
degradation 

MID TERM (BY 2025) LONG TERM (BY 2030)
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