
 
 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изграждане на капацитет за бъдещето 

Подкрепа за растежа на устойчивостта 

www.preferredbynature.org 

 

Обучение за законност на дървесината в Малайзия, Гана и Виетнам 

 

Preferred by Nature има 15 годишен опит в 

разработването на програми за обучение и 

изграждане на капацитет в рамките на нашите 

експертни области. Досега сме организирали и 

предоставили обучение на хиляди заинтересовани 

страни от публичния и корпоративния сектор в 

обхвата на нашите собствени програми за обучения, 

в рамките на проекти и при поискване. 

Нашите експерти 

Като организация, предоставяща сертификационни 

услуги по някои от най-строгите схеми за 

устойчивост в света, ние се фокусираме върху 

качеството и сме разработили обширна програма за 

обучение на нашите служители, провеждана от наши 

собствени лектори и старши експерти. 

Също така водещите ни експерти редовно участват в 

обучения и семинари, организирани от други 

организации, и като говорители на международни 

конференции и срещи. Обхванатите теми са свързани 

с отговорното снабдяване с дървесина, публични 

доставки на дървесни продукти, законност на 

дървесината и сертификация. 

 

 

 

 

 

 
 

Основни експертни области 

Предлагаме обучение и информация, свързани с 
повечето наши одиторски услуги, включващи 
следните направления: 

• FSC™ сертификация (Управление на гори, 
Проследяване на продукцията и Контролирана 
дървесина)  

• Законност на дървесината и надлежна 
проверка (LegalSource™) 

• Екосистемни услуги 
• Сертификация по Rainforest Alliance Устойчиво 

земеделие (Сертификация на земеделски 
производители и Проследяване на 
продукцията) 

За контакт с нас 

Ако желаете да използвате нашия опит, моля, 
свържете се с нас. Независимо дали имате нужда от 
партньор за проект, експерт за вашата организация 
или проект или търсите опитни презентатори за ваше 
събитие, бихме се радвали да ви помогнем. 
 

НЕПКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД 

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

Имейл: bulgaria@preferredbynaure.org   

Компетентността е решаващ фактор за 

осигуряване на качество и въздействие върху 

усилията за устойчивост, включващи 

сертификационните схеми. Ето защо Preferred by 

Nature е изградил обширна програма за обучение, 

обхващаща нашите основни експертни области. 

– Петър Фейлберг, Изпълнителен директор на 

Preferred by Nature 
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Нашият опит в обучението 

Достъпни теми 

 Абонирайте се за нашия информационен бюлетин  

www.preferredbynature.org/newsletter 

В периода 2007-2018, Preferred by Nature предостави 
обучение на над 2000 души от над 45 страни. 
Участници в тези обучения са корпоративни 
ръководители и служители, специалисти от публичния 
сектор и представители на неправителствени 
организации. 

  

 

 

 

Сертификация на гори и законност на 
дървесината  

✓ от 2019 насам: Имаме местни представители по 
целия свят и ще организираме обучения в 
Африка, Северна и Южна Америка. 

✓ 2018: Проведохме 20 експертни курса в Европа, 
Азия и Русия – със 171 участници от 33 страни. 

✓ 2017: През юли станахме първата организация, 
провеждаща FSC обучения, одобрена от ASI 
(Assurance Services International), изпълняваща 
най-новите, по-строги изисквания на FSC за 
обучения на одитори. Нашата FSC програма за 
обучения сега е разделена на 5-дневен курс по 
FSC Управление на горите и 3-дневен курс по FSC 
Проследяване на продукцията, комбинирани с 
онлайн модули. Центърът за обучение на 
Preferred by Nature стартира също през 2017 г. 

✓ 2012-2017: Осигурихме обучение за FSCTM 
експерти на над 200 участници от много държави. 
Обикновенно обучението се провежда на 
английски и руски език и привлича участници от 
всички националности, представители на частния 
и публичния сектор, както и на неправителствени 
организации. Нашият интензивен петдневен курс 
е одобрен като изпълняващ основните 
изисквания на Forest Stewardship CouncilTM 
(Съвета за стопанисване на горите). 

✓ От 2012 насам: Организирани са бизнес 
семинари за участници от Европа и Азия, 
включващи корпоративно обучение по теми като 
Регламент на ЕС за дървесината (EUTR) и 
изискванията за сертификация на гори.  

✓ От 2014 насам: Организирано е обучение по 
законност на дървесината за стотици 
организации и компании, произвеждащи 
дървесни продукти в Европа, Азия и Африка, 
огигурено по международни проекти, 
финансирани от донорски организации. Тези 
обучителни курсове целят да помогнат на 
компаниите да спазват по-добре приложимото 
законодателство като изискванията на EUTR и 
FLEGT (Плана за действие за правоприлагането, 
управлението и търговията в горския сектор). 

✓ 2012: Съгласно договора от Европейския 
институт по горите и съвместно с IDL Group и 
Rainforest Alliance, Preferred by Nature осигури 
обучение за 31 специалиста от държавния сектор 
на 5 африкански държави по FLEGT, REDD, 
Регламента на ЕС за дървесината и други 
законови политики, както и публични и частни 
политики за закупуване, свързани със 
законността на дървесината. 
 

✓ 2011-2012: Съгласно договор с FSC за 
изграждане на капацитет за FSC националните 
офиси, проведохме оценки на риска за 
контролирана дървесина с цел установяване на 
риска от неприемливо управление на гори на 
национално и местно ниво. 
 

✓ 2009-2012: Обучение на 700 горски контрагенти 
и собственици на гори в рамките на проект 
CEFCO, реализиран съвместно с Preferred by 
Nature, Европейската мрежа на горските 
предприемачи и FSC. Подкрепено от 
Екоиновационния фонд на ЕС. 
 

✓ 2007: Професионално обучение по устойчиво 
горско стопанисване е предоставено на над 430 
частни собственици на гори и горски специалисти 
като основна част от два проекта, финансирани 
от ЕС. 

Повишаване на информираността 

✓ 2009: Обучение на около 40 специалиста от 
държавния сектор за повишаване на 
информираността и включване на 
заинтересовани страни в подкрепа на защитата 
на уникална природа по Натура 2000 в северната 
част на Кипър. 

Опазване на природата 

✓ 2001-2007: Обучението се нуждае от анализи, 
планиране, изпълнение и подпомагане от редица 
семинари и събития, които обхващат много теми 
с обща цел изпълнение на Рамковите директиви 
на ЕС за природни местообитания и вода, 
включващи картиране на защитените зони по 
Натура 2000. Осъществено в рамките на проекти, 
финансирани от Министерството на околната 
среда в Дания. 

Гражданско общество 

✓ 2008: Организация при изграждането на НПО 
капацитет в Беларус. В сътрудничество с 
Информационния центъра за околна среда в 
Литва. Финансиран от Скандинавския съвет на 
министрите. 
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