
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програмата на Preferred by Nature за поддръжка 

 и проверка на въглеродния отпечатък  

Управлявайте своя въглероден отпечатък 

www.preferredbynature.org 

Защо да изберете програмата на Preferred by Nature за управление 
на въглеродния отпечатък? 

• Експертна подкрепа за създаване и прилагане на система за управление на 
въглерода 

• Широка гама от услуги, фокусирани върху вашите нужди и ангажименти 
• Оценка от трета страна, която вдъхва доверие сред вашите клиенти и 

заинтересовани страни 

• Използване на обозначения и етикети при успешна проверка 
• Глобално решение с представители в много региони 

 

Предприемете стратегически действия за управление 
на въглеродния отпечатък на вашата организация или 
продукт. 

Програмата на Preferred by Nature за поддръжка и 
проверка на управлението на въглеродния отпечатък 
(CFM) е разработена с цел подпомагане на всички 
организации, които се стремят да прилагат надеждни 
и отговорни действия за климата. 

Управлявайте своя въглероден 
отпечатък 

Управлението на въглеродния отпечатък за 
организация или продукт може да бъде 
предизвикателна задача. Необходимото ниво на 
усилия зависи от конкретната ситуация и 
спецификата на дейностите ви, продуктовата гама 
или веригите за доставка. 

Предлагаме интегрирана програма за поддръжка и 
проверка, която ще ви помогне да управлявате 
ефективно своя въглероден отпечатък, а също да 
използвате и публично признати обозначения, ако 
желаете. 

Програмата на Preferred by Nature за поддръжка и 
проверка на управлението на въглеродния отпечатък 
(CFM) е съобразена с международно признати 
стандарти като GHG Protocol, PAS стандарти и ISO 
14064. Тя е разработена, за да позволи на 
организацията ви систематично да управлява вашия 
въглероден отпечатък, да реализирате редуцирането 
на парникови газове, и да се ориентирате сред 
вариантите за компенсиране на въглеродните емисии. 

Глобално решение, според нуждите ви 

Нашата CFM програма използва подход с добавена 
стойност за подкрепа на клиенти. За разлика от 

традиционните сертификационни услуги, ние се 
стремим да работим по-тясно с компании, които се 
стремят да намалят въздействието си върху климата. 

Въз основа на вашите нужди, ние ще ви предоставим 
набор от услуги, които да ви помогнат да преминете 
по-лесно през CFM процеса и да постигнете вашите 
климатични цели. Портфолиото от услуги на Preferred 
by Nature включва персонализирани обучения, 
съответстващи на вашия бизнес и дейности, 
консултантски услуги относно изпълнението на CFM 
дейности, съдействие с изчисления на въглероден 
отпечатък и идентификация на данни, както и 
проверка на CFM. Като наш клиент ще ви помогнем да 
определите кои услуги са най-подходящи, като 
вземем предвид вашия опит и амбиции. 

Специфични области на обслужване 

• Изграждане на капацитет и обучения 
• Персонална оценка на инструменти, продукти 

или обекти за изчисляване на въглеродния 
отпечатък  

• Проверка от Preferred by Nature на 
управлението на въглеродния отпечатък 
(CFM) за корпорация, продукт, услуга или 
събитие 

• Оценка на жизнения цикъл на продукти и 
услуги 
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Абонирайте се за нашия бюлетин 

www.preferredbynature.org/newsletter 

Изграждане на капацитет  

и консултантски услуги  

Изграждането на компетентни служители ще ви 
помогне да разберете по-добре възможностите и 
предизвикателствата, свързани с управлението на 
въглеродния отпечатък и да осигурите надеждна 
прозрачна система. Екипът ни предоставя знанията и 
уменията, от които вашите служители имат нужда, за 
да осигурят подходящи изчисления и намаляване на 
въглеродния отпечатък. Това включва разбиране на 
приложимите за вашия бизнес изисквания на нашия 
CFM стандарт, методи за изчисляване, емисионни 
коефициенти и използване на набор от инструменти 
за въглероден отпечатък. 

Ние предлагаме широка гама от консултантски 
услуги, включително насоки, за да помогнем на 
организацията ви да достигне въглероден 
неутралитет, при избора на подходящи проекти за 
компенсиране на въглерода, по отношение на проекти 
за вграждане или при разработването на подходящи 
стратегии за намаляване на отпечатъка за 
организацията или продукта. 

Проверка на управлението на 

въглеродния отпечатък (CFM) от 
Preferred by Nature  

Ако вашите цели са да управлявате и намалявате 
въглеродния си отпечатък и искате да използвате 
обозначения, с които да демонстрирате пред 
обществото вашите усилия, имате възможност да се 
присъедините към програмата ни за проверка. Тази 
опция проверява вашият въглероден отпечатък от 
корпорации, продукти, услуги или събития по 
стандарта за Управление на въглеродния отпечатък 
на Preferred by Nature. И ви дава възможност да 
представите действията си чрез използване на 
обозначения върху продукт или за промоционални 
цели. За продължително използване на обозначения 
ще трябва да имате периодични годишни одити. 

 

Индивидуални оценки 

Ако се интересувате от проверка с конкретен обхват, 
като например валидиране на въглеродните емисии, 
свързани с вашия продукт, веригата за доставки, 
организация или дори оценка на конкретен 
инструмент за изчисляване на въглеродния 
отпечатък, ние можем да предоставим подкрепа и 
експертни познания на високо ниво като трета страна. 
Въпреки че този тип услуга не ви позволява да 
използвате нашите обозначения или търговски марки, 
бизнесът ви все още може да получи увереността, че 
отчетените емисии са подходящи, пълни и 
достоверни. 

Оценка на жизнения цикъл на продукти 

и услуги, фокусирани върху емисиите 
на парникови газове 

Ние ще ви помогнем да вникнете в дълбочина на 
методите за изчисление и управление на 
климатичните въздействия на продукти и услуги. 
Нашият интеграционен подход към емисиите на 
парникови газове от жизнения цикъл включва 
подкрепа при определяне на организационни цели, 
съобразени с най-добрите практики на LCA, събиране 
на данни, както и докладване и преглед на вашата 
CFM система. LCA инструментите могат да бъдат 
използвани като подкрепа при вземането на решения 
по веригата на доставки, отчет на съответствията, 
както и управлението на обекти и доставчици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас  

НЕПКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД 
+359 89 446 5912;  
+359 89 446 5910; 

bulgaria@preferredbynaure.org 
 

Управление на конфликт на интереси 

Въпреки че целта на програмата CFM на Preferred by 
Nature е да подкрепи вашите усилия за управление 
на въглерода и да ви помогне да постигнете 
климатични цели, ние искаме да гарантираме, че 
нашата проверка ще е достоверна. По тази причина 
сме определили конкретни видове подкрепа, която не 
предлагаме. Това включва разработване на вътрешни 
процедури; разработване на вашия план за 
управление на въглеродния отпечатък; установяване 
на планове и цели за намаляване или попълване на 
образци на документи, включително данни за 
въглеродния отпечатък от ваше име. 
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