
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ 

 

Формулярът се попълва от всички предприятия, които през отчетния период са извършвали горскостопанска дейност, независимо от това дали тази дейност е основна или 

друга за тях. 

Данните, които респондентите попълват се отнасят за календарна година. 

Дефинирането на продуктите е съгласно Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибно стопанство, актуално състояние на (ПРОДАГРО - 2015). 

С отчета се събира информация за добива на необработен дървен материал (повалени и окастрени дървета с отделена връхна част, със или без кора, разкроени или разцепени) 

и други горски продукти от горските територии собственост на държавата, общините, частни физически или частни юридически лица. 

Добива и продажбата на дървесина в горските територии собственост на държавата и общините се извършва при условията, определени с Наредба по чл. 95, ал.1, от Закона за 

горите, регламентираща реда за възлагане на всички дейности свързани с тези територии. 

Добивът и продажбата на дървесина или други продукти от горски територии собственост на частни физически или частни юридически лица се определя от собственика и е 

предмет на договор. 

Приходите от продажбата на стояща на корен дървесина да се записва на код 20.70 (Стойност - хил. лв.). 

Таблица 1. Ресурси и използване на продуктите от горското стопанство и дърводобива 

В колона 1 “Запаси в началото на годината” се записват количествата от готова продукция и незавършено производство на необработен дървен материал или други продукти, 

които се намират при производителя. Данните за наличните количества за всички продукти, трябва да са равни на записаните в колона 10 “Запаси в края на годината” от Таблица 1. 

Ресурси и използване на продукти от горското стопанство и дърводобива в отчета за предходната година. 

В колона 2 “Произведено през годината” се записва общият добив на необработен дървен материал или други продукти през отчетния период: 

● От териториалните поделения държавни горски и ловни стопанства, от общински предприятия или учебно-опитни горски стопанства, които съгласно цитираната Наредба са 

възложители на добива (сеч и извоз) на дървесина; 

● От държавни ловни стопанства, когато извършват сеч и извоз на дървесина със собствени работници; 

● От лицензирани предприятия, имащи добив от закупената от тях стояща на корен дървесина или добив в частни гори по договори. 

Предприятията извършили възложена услуга сеч и извоз на дървесина не записват добитите количества в този раздел. 

В колона 3 “Загуби” се записват загубите, свързани само със съхраняването на продуктите. Не се включват загубите, които се понасят в различните етапи от реализацията на 

продуктите - по време на транспортирането им до получателя и по време на преработката им. 

В колона 4 “Общо налични ресурси” данните се формират от колони: к.4 = (к.1 + к.2) - к.3. 

В колона 5 “Преработено от производители и вътрешен оборот” се записват количествата продукти, които са преработени само в рамките на преработващите дейности, 

отделими счетоводно от основната горска дейност. Записват се само продуктите, които подлежат на преработка (дървесината), а не получените след преработката продукти. Тук се 

записват и количествата на произведените и употребени като средство за производство (вътрешен оборот) горски репродуктивни материали (семена, фиданки) от производствената 

единица в рамките на календарната година. 

В колони от 6 до 9 се записват количествата на продажбите на вътрешен пазар и за износ (включително директен износ) и съответстващата им стойност. В стойността на 

продажбите се включват доплащанията, свързани с директния износ на продукти и се изключват данъците върху тях (ДДС) и транспортните разходи, ако са фактурирани отделно. 

В колона 10 “Запаси в края на годината” се записват запасите от готова продукция и незавършено производство в края на годината при производителя, получени след 

инвентаризацията на сечищата. В случаите, когато има затруднения при установяване на запасите в края на годината, същите се получават като разлика от колони: к.10=к.4-к.5-к.6- 

к.8. 

Код 02.20.10.00.10 “Необработен дървен материал за собствени нужди без право на продажба” отчита строителната дървесина, дървата и вършината за горене, добити от 

физически или юридически лица от сечища. 

Дървата за горене от промишлен дърводобив и от физически и юридически лица за собствени нужди без право на продажба, да се записват само в плътни кубични 

метри (1 пространствен кубичен метър е равен на 0,46 плътни кубични метри). 

Кодове 02.11 и 02.12 включват всички разходи свързани със създаване и отглеждане на нови трайни горски насаждения, които имат характер на дълготрайни активи, за добив 

на корк, смола, кори и други, записани в колона 2 като площ в декари и стойност в хил. лв. Тези насаждения трябва да са създадени на горски площи за собствена сметка на единицата. 

Тук не се включват разходите свързани със създаване на нови горски насаждения за добив на дървесина за дървен материал. 

Таблица 2. Приходи от услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива, други приходи 

В таблицата се записва стойността на всички видове услуги, за които единицата получава приходи в следните дейности: добив на дървесина (сеч и извоз), товарене, 

транспортиране и разтоварване, събиране и добив на семена и други репродуктивни материали от горски дървесни и храстови видове, почистване на площи за залесяване, подготовка 



на почвата за залесяване, подпомагане на естественото възобновяване, залесяване и попълване на горски култури, отглеждане на горски култури и млади насаждения и култури без 

материален добив, кастрене на стоящи дървета, извършване на мероприятия, както и направа и поддържане на съоръжения за защита на горските територии от пожари, защита срещу 

болести и вредители, защита срещу ерозията и пороите, маркиране на насаждения и дървета за сеч; откриване и осигуряване на достъп до временно недостъпни горски басейни – 

дейности записани в цитираната по горе Наредба. 

Код 20.20 “Услуги на горските разсадници” отчита стойността на услугите, свързани с експлоатацията на горски разсадници, семепроизводни и вегетативни бази и други. 

Кодове 20.50 и 20.60 отчитат приходите от негорски неотделими второстепенни дейности. Това са дейности тясно свързани с основната горскостопанска дейност, за които 

дейности данните за произведената продукция, междинното потребление, компенсацията на наетите лица, вложения труд и други не може да бъде отделена по счетоводен път от 

основната горска дейност. 

Разграничават се два основни вида неотделими негорски второстепенни дейности: 

● Дейности, които представляват продължение на горскостопанската дейност и които ползват за преработка дървесина - дребни изделия от дървесина, нестандартен амбалаж, 

дървени въглища и други. 

● Други неотделими дейности, свързани с производство на стоки и услуги, при които се използват горскостопански средства за производство (оборудване, сгради, работна 

сила) като: хотелиерство или услуги свързани с дейности за развлечение и отдих, отглеждане на риба, търговска дейност на стоки, които не са произведени от единицата, услуги 

предоставени на трети лица (даване под наем или поддръжка на техника, складиране на горски продукти, транспорт). Включва още стойността за ловни и риболовни разрешителни, 

събиране на недървесни горски продукти (билки, гъби, горски плодове, цветове и пъпки, инертни материали, други), изграждане или поддържане на горски пътища, мостове, диги, 

дренажи и други. 

Таблица 3. Разходи за междинно потребление от извършената горскостопанска дейност 

Записва се стойността на всички стоки и услуги, използвани по време само на горскостопанската дейност и неотделимата негорска такава по покупни цени. Покупната 

цена представлява реално платената цена на продукта в момента на покупката, включително транспортни разходи за доставка, ако са фактурирани отделно. Разходи, свързани със 

странични дейности не трябва да се включват. Не се включват още разходи за покупка на собственост върху земя, сгради и движимо имущество (т. е. капиталови стоки, чийто 

нормален период на използване е повече от една година), не се включва и стойността на стоките и услугите формиращи част от възнагражденията на наетите лица. 

Код 30.10 “Закупени семена и посадъчен материал от други предприятия” включва покупката на семена и фиданки от горски дървета и храсти за залесяване, закупени от 

други предприятия и вложени в производството. 

Код 30.20 “Семена и посадъчен материал произведени и употребени от предприятието” включва репродуктивни материали произведени и употребени като вътрешен оборот 

от самото предприятие. Стойността на тези продукти се оценява според производствените разходи, направени от производителя. 

Код 30.30 “Електрическа енергия за технологични цели” включва електроенергията вложена само за производство, без консумираната енергия за отопление на персонала. 

Код 30.50 “Други горива и смазочни материали” включва покупките на бензин, дизелово гориво, смазочни материали и други използвани в производствения процес. 

Код 30.60 “Торове и почвени подобрители” включва покупките на всички видове торове и почвени подобрители вложени в производството на фиданки и резници. 

Код 30.70 “Препарати за растителна защита” включва закупените хербициди, фунгициди, пестициди и други за борба с болести и вредители. 

Код 30.80 “Поддръжка и ремонт на техника и дребно оборудване” включва покупките на стоки и услуги за поддръжка и ремонт в процеса на експлоатацията на машини и 

оборудване. 

Код 31.00 “Горскостопански услуги, по договори с подизпълнители” включва стойността на извършените от други предприятия производствени услуги (залесяване, сеч и 

извоз на дървесина, други). 

Код 31.10 “Такси” включва стойността на платените такси за административни и технически услуги, които се събират по Закона за горите, Закона за лова и Закона за 

държавните такси. 

Код 31.20 „Разходи за фонд Инвестиции в горите” включва част от продажната цена на дървесината и недървесните горски продукти, добивани от горските територии - 

държавна собственост. 

Код 31.30 “Други разходи (стоки и услуги)” включва платени суми за наемане на нежилищни сгради, на машини и оборудване без персонал, наемане на софтуер. Тук се 

записва стойността на пощенски, телефонни, банкови, медицински, счетоводни, правни и други консултантски услуги, разходи за работно облекло и инструменти, разходи за 

застраховки, покупка на фураж за изхранване на животни използвани за извоз на дървесина и други, без начислените и изплатени суми за работна заплата. 

Таблица 4. Потребление на основен капитал и други факторни разходи. 

Предвиденото остаряване, изхабяване и обезценяване на стоките от основен капитал за определен период от време се измерва като потребление на основен капитал 

(отчисления като амортизации). 



Код 40.40 „Инвестиционни субсидии, други капиталови трансфери” включва инвестиционните субсидии и други капиталови трансфери, отпускани от държавното управление 

с цел частично или цялостно финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни активи. Тук не се включват финансиранията за създавене на нови горски насаждения за добив 

на дървесина за дървен материал. 

Код 40.70 “Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд” включва: брутната заплата в стойност и/или в натура (безплатно или намалена цена) и всички 

социални, здравни осигуровки и надбавки изплатени от работодателя на заетите лица в предприятието през отчетния период. 

Таблица 5. Вложен труд за горскостопанска дейност 

Вложеният труд се определя като сума от действително отработените човекочасове от платени и неплатени наети и самонаети лица за календарната година, чиято 

продукция е в рамките на основната горскостопанска дейност и неотделимите негорски второстепенни дейности. Наети лица са лицата работещи по договор и получаващи трудово 

възнаграждение. Като самонаети лица се определят лицата, които са едноличните собственици или съсобственици на предприятията в които работят и не получават възнаграждение. 

Постоянно наети лица са тези, които извършват горскостопанска дейност с постоянен характер, по договор през цялата година или през части от нея. Временно наети са 

лицата, извършващи определена сезонна дейност или наети за определен период. 

Фактически отработените часове включват: отработените часове на нормално работно време, времето с допълнително отработени часове, времето използвано за подготовка 

на работното място, за поддръжка и ремонт, за кратки периоди на почивка, престои поради временна липса на работа или времето , за което не е извършена никаква работа, но е 

заплатено, съгласно гарантиран договор за заетост. 

В действително отработените часове не се включват: часовете, които са заплатени, но не са отработени - платен годишен отпуск, отпуск по болест, други видове платени 

отпуски, позволени от Кодекса на труда, почивките, които не се включват в работното време. 


