
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
   
    
  

 
 
 
 
 
 

Отговорно управление на горите 

Двайсет години опит 

www.preferredbynature.org 

 

Sourcing Hub съдържа оценки на риска от 
производството и търговията с незаконна дървесина 
в 62 държави, обхващащи 87% от световното 
производство на дървен материал. Научете повече 
на https://preferredbynature.orgsourcinghub 

 

Preferred by Nature е международна организация с 

нестопанска цел, която промотира устойчиво 

използване на природните ресурси в целия свят. 

Ние постигаме това чрез иновативни проекти, 

обучения и предоставяне на надеждни услуги за 

устойчивост. Отговорното управление на горите е 

една от нашите ключови области на работа. 

Опит в горската сертификация 

Preferred by Nature работи с две основни глобални 

системи за сертификация на отговорно 

стопанисване на горите: FSCTM и PEFC. FSC е нашата 

основна услуга, като Preferred by Nature е сред най-

опитните FSC сертифициращи организации в света. 

 

 

 

 

 

 

Нашите клиенти 

Ние работим с публични и частни собственици на 

гори или с клиенти, стопанисващи гори. Нашите 

клиенти варират от дребни стопанства с площ под 

един хектар до ключови доставчици на водещи 

световни компании с милиони хектари сертиицирана 

площ. Сертифицираме обща горска територия от над 

67 милиона хектара, разположени на шест 

континента по целия свят, което представлява една 

трета от всички FSC сертифицирани гори. 

Разбиране на системите 

Preferred by Nature е активно ангажирана в 

системата на FSC на световно и местно нива. 

Например, ние активно участваме в работните групи 

и процеси при разработването на ключови FSC 

политики, и редовно предоставяме аналитични 

входящи данни и оценки на риска по искане на FSC. 

Също така сме разработили временни FSC стандарти 

за сертификация по управление на горите в 40 

държави. 

В допълнение ние сме ангажирани от FSC за 

изготвянето на Оценки на риска за контролирана 

дървесина за 48 държави за категории 1 

(законност), 4 (конверсия) и 5 (генно 

модифицирани организми), както и за 20 държави 

относно категория 3 (високи консервационни 

стойности). 

По този начин, нашият работен опит в рамките на 

системата на FSC обхваща както стратегическо, така 

и практическо ниво. Използваме нашите познания 

за разработването на проекти, които подкрепят 

надеждността и достъпността на горската 

сертификация. 

Гласуване на общото събрание на FSC, 2017 

 



  
 
 
 
 

 
 

 Абонирайте се за нашия електронен бюлетин 

https://preferredbynature.org/newsletter 

Опазване на природата и горите 
Нашите проекти доведоха до официалното 

обявяване на над 100 защитени територии по света. 

Помагаме за опазването и управлението на едни от 

най-ценните тропически гори и горещи точки за 

биоразнообразие в Азия. В Борнео, например, 

подкрепяме опазването и управлението на защитена 

територия „Басейна на Малиау“ от 2000 г. 

 

Подпомагаме определянето на Гори с висока 

консервационна стойност и разработваме свързани 

инструменти и методологии. Заедно с нашите 

партньори, реализирахме проекти за прилагането на 

Европейските директиви за природните 

местообитания и птиците в 6 европейски държави. 

 

 

 

 

 

Ангажиране с дребни собственици 
Контрагентите в горите играят ключова роля за 

осигуряването на устойчиви горскостопански 

практики. Това може да улесни достъпа до 

сертификация за семейни собственици на гори. Ето 

защо, ние се ангажираме в разработване и 

предоставяне на сертификация за контрагенти/ 

изпълнители на дейности в горите.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Гората отвъд дърветата 

Ние активно се ангажираме с FSC и други 

партньори, за да верифицираме въздействията на 

екосистемите, които помагат на горските стопани да 

правят валидни заявления по схемите за Плащания 

за екосистемни услуги (PES).  

 

 

 

 

 

Подпомагане на туземното население и 

традиционните общности 

Също така работим за изследването на нови 

подходи, за да направим сертификацията и 

свързаните с нея ползи достъпни и осъществими за 

тези групи, които играят решаваща роля в 

опазването на природата, тъй като притежават и 

управляват повече от половината земя по света. 

Изграждане на капацитет и анализ 

Ние предлагаме професионални, експертни 

програми за обучение, фокусирани върху отговорно 

горско стопанство, сертификация и законност в 

горите. Нашите международни обучителни курсове 

за FSC експерти бяха първите одобрени курсове, 

отговарящи на новите официални изисквания за 

обучение на FSC водещи одитори. Равенството 

между половете, FPIC (свободно, предварително и 

информирано съгласие) и екосистемните услуги са 

едни от нашите специални области на опит в такива 

обучения – и ние ги прилагаме чрез нашата работа 

в сферата на сертификацията. В допълнение, 

редовно предоставяме анализи и обучения по широк 

кръг от свързани теми. Прочетете повече на 

https://preferredbynature.org/training.  

 

За връзка с нас: 
 

НЕПКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Имейл: bulgaria@preferredbynaure.org   

Тел.: +359 89 446 5912; +359 89 446 5910; 

 

FSCTM A000535  PEFC/09-44-02 

https://preferredbynature.org/training
mailto:bulgaria@preferredbynaure.org

