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Провеждане на FSC® сертификационна оценка по управление 
на управляваните горски територии от Екотекника ЕООД  

в гр. Кубрат и гр. Дулово, България  
[04.11.2016]  

 
Въведение - NEPCon ръководи сертификационната оценка по „Управление на гори“ и 

„Проследяване на продукцията“ в управляваните горски територии от Екотекника ЕООД. Одитът ще 
се проведе на 19 декември 2016 г. 
 
Обхват на сертификационната оценка – одитът на горскостопанските дейности засяга 

екологичните, лесовъдски и социално-икономически характеристики на горските територии 
управлявани от Екотекника ЕООД, ползвайки Временен стандарт на NEPCon за оценка на 
управлението на гори в България, версия от декември 2014 г. За да получите копие от ръководствата 
или да направите коментари относно стандартите, моля да се свържете с NEPCon по телефон, 
електронна поща или чрез интернет страница, посочени по-долу. Моля да имате предвид 
възможността за въвеждане на промени в стандарта на база коментари, предоставени от 
заинтересовани страни. NEPCon е акредитирана за извършване на сертификационна дейност от 
Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) и поради това оценяващият процес трябва да следва 
одобрените от FSC процедури.  
Горските територии, които са обект на одита, включват гори с висока консервационна стойност (ГВКС) 
съгласно определението на FSC. NEPCon оценява определянето, управлението и защитата на тези 
гори с висока консервационна стойност и приканва заинтересованите страни да предоставят 
коментари във връзка с това. 
 
Оценяващ екип – Оценяващият екип ще е ръководен от Теодор Тодоров (България), в качеството 

му на водещ одитор. Останалите членове на оценяващия екип ще бъдат: Пенчо Дерменджиев 
(България) и Нели Николова (одитор в обучение).  
 
Етапи и график на сертификационната оценка – следва кратко описание на одитния процес и 

предварителен график: 
 

 Организация на одита – Екипът на NEPCon ще се намира в управляваните горски територии от 
Екотекника ЕООД на 19 декември 2016 година. 

 Теренна оценка – Екипът ще посети обектите и управляваните горски територии от Екотекника 
ЕООД на 19 декември 2016 година. 

 Консултация със заинтересовани лица – По време на теренната работа екипът ще се свърже с 
местни заинтересовани лица, относно горското управление в управляваните горски територии от 
Екотекника ЕООД в населените места, попадащи и граничещи с горската територия. Това ще 
включва персонални интервюта, дискусии и обществени срещи със заинтересовани лица. 

 Открити срещи със заинтересовани лица – Срещата със заинтересовани лица ще се проведе в 
административната сграда на Екотекника ЕООД в рамките на одитния процес. 

 Заключителен брифинг – В края на одита екипът ще се срещне с ръководството на Екотекника 
ЕООД, за да финализира събирането на данни и да представи предварителните резултати от 
извършената оценка.  

 Изготвяне на първоначален вариант на доклада – Одитиращият екип ще изготви поверителен 
първоначален вариант на доклада (на български и английски език), който ще бъде изпратен за 
коментари до Екотекника ЕООД и до незавизими рецензенти.  

 Решение за сертификация – На база получените коментари по първоначалния вариант на 
доклада от ръководството на Екотекника ЕООД, рецензентите, проверили доклада, и 
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заинтересовани лица, NEPCon ще вземе решение относно сертифицирането на Екотекника 
ЕООД. 

Вашият принос – Като част от процеса на оценяване за получаване на сертификат за „Управление 

на гори“, приканваме заинтересованите лица да изпратят коментари относно горскостопанските 
дейности на Екотекника ЕООД, във връзка със спазването на изискванията в стандарта за 
стопанисване на гори, цитиран по-горе, както и коментари относно управлението и опазването на 
наличните горски територии с висока консервационна стойност. Очакваме Вашите коментари - 
публични или конфиденциални, предоставени в най-удобната и най-сигурна за Вас форма. Вашият 
принос е ценен във всеки етап от процеса на оценяване, но ние бихме искали да получим 
коментарите Ви преди или по време на одита, но не по-късно от 19 декември 2016 г., за да се вземат 
предвид при определяне на крайното сертификационно решение. Вариантите за връзка с нас са: 
 

1. Среща с одитиращият екип на NEPCon по време на посещението им в управляваните горски 
територии от Екотекника ЕООД. 

2. Телефонно обаждане за изказване на коментарите до Теодор Тодоров, представител от 
персонала на NEPCon, който е  отговорен за координиране на този одит от офиса на NEPCon в 
България. 

3. Предоставяне на коментарите в писмен вид по поща, факс или e-mail на Теодор Тодоров. Освен, 
ако не държите на публичност, тези коментари ще бъдат поверителни и ще се ползват само за 
целите на оценката на управляваните горски територии от Екотекника ЕООД.    

 
Източниците на предоставената информация ще се пазят в тайна и ще бъдат достъпни само за 
персонала на FSC и NEPCon.  
 
Заинтересованите лица, които желаят да дискутират някои от аспектите на процеса за горска 
сертификация или взето решение, могат да се запознаят с Политиката на NEPCon за разрешаване на 
спорове на www.nepcon.org . 
  
Контакти на NEPCon 
 
 Електронна поща (E-mail): tt@nepcon.org  за Теодор Тодоров, nn@nepcon.org за Нели Николова; 

 Интернет страница –  www.nepcon.org;   

 Телефон +359 89 4465911 за Теодор Тодоров и +359 894465910 за Нели Николова;  

 Пощенски адрес – НЕПКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. София, ПК 1784, бул. Цариградско шосе 131, 
сграда АТМ, офис 415, п.к. 1.  
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