
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 NEPCon 
 Устойчивост в практиката 

www.nepcon.org 

 

 

 

 

 

 

 

NEPCon (Nature Economy and People Connected) е 

международна организация с нестопанска цел. Ние 

имаме над 120 служители, разположени в Европа, 

Русия, Азия, Австралия и САЩ.  

Повече от 20 години ние работим за насърчаване на 

устойчивото земеползване и отговорната търговия с 

горски продукти. Постигаме това чрез иновативни 

проекти, изграждане на капацитет и услуги за 

устойчивост. 

Независим отдел на NEPCon насърчава и предоставя 

устойчиви сертификационни услуги. Част от 

финансовия приход от тези дейности подкрепя 

развитието и изпълнението на проектите ни с 

нестопанска цел.  

 

Избор на решение, което работи  

Пазарните инструменти за устойчивост са надеждни 

само ако влияят позитивно в практиката. Ние 

предлагаме услуги по световно утвърдени схеми и се 

фокусираме върху предоставянето на 

висококачествени услуги. 

Също така подпомагаме развитието и 

усъвършенстването на системите, с които работим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Като участници в ISEAL Alliance, ние сме ангажирани 

със създаването на надеждни социални и екологични 

стандарти.  

 

Международно сътрудничество 
Работим заедно с други организации за разработване 

на екологични решения с максимално въздействие. 

Пример за това е участието ни в развитието на 

системи за сертифициране като Forest Stewardship 

CouncilTM (FSCTM) и Sustainable Biomass Partnership 

(SBP) и работим по различни други мрежи като, ISEAL 

and Sustainable Agriculture Network (SAN). Освен това, 

допринасяме за ключови глобални дискусии чрез 

участие в конференции и срещи по целия свят.  

 

 

 

 

 

 

 

Споделяне на знания 
В съответствие с нашата политика за Открито 

Споделяне, тогава когато е уместно, ние споделяме 

сводобно метерали и средства, които разработваме. 

 

Експерти на NEPCon гласуващи в Общото събрание на FSC – 

2017 г. 

 

NEPCon работи за изграждане на капацитет и 
ангажираност за устойчиво бъдеще.  

Ние работим с бизнеса, неправителствени 
организации и правителства за разработване на 
решения относно глобални предизвикателства 
като обезлесяването и промените в климата.  

Нашата визия е за свят, където човешкия 

избор осигурява устойчиво бъдеще.  

                                       – Peter Feilberg,  
Изпълнителен директор на NEPCon  
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Абонирайте се за бюлетина на NEPCon  

www.nepcon.org/newsletter  

Какво правим 
  

 
 

Инициативи, които насърчават промяна 

Ние се ангажираме с проекти, които предлагат нови 

екологични решения, опазват биологичното 

разнообразие или подкрепят купувачите за вземане 

на устойчиви решения.  

Нашата работа е фокусирана основно върху 

преодоляване на бариерите пред устойчивото 

развитие. Например, ние разработваме наръчници и 

обучения за малки и средни предприятия. По този 

начин ги насърчаваме да предприемат отговорен 

подход независимо от ограничените си ресурси.  

Нашите проекти, финансирани от донори, 

правителства и компании, са подкрепили създаването 

на повече от 100 защитени територии. Предоставяме 

свободен достъп до оценка на риска, инструменти и 

други разработени материали. Към днешна дата, ние 

сме оценили законността в горскостопанските 

дейности на 70 държави.  

Научете повече на www.nepcon.org/projects 

Изграждане на капацитет 

Знанията и уменията са ключови за устойчивото 

развитие. Хиляди делегати от над 30 държави са се 

присъединили към мероприятията ни за обучения, 

където нашите експерти споделят своите познания.  

Персонализирани услуги за устойчивост  

Предлагаме персонализирани услуги, базирани на 

нашите експертни познания и опит. Това включва 

анализи, стратегическо развитие и изграждане на 

капацитет. Наши клиенти са фирми, държавни 

агенции, неправителствени организации и 

инвеститори. 

 

Сертифициране на дървесина 

Осигуряваме сертификация по FSC на повече от  

1500 сертифицирани компании и 31 млн. ха FSC 

сертифицирани гори. Освен това ние предлагаме 

основна сертификация по проследяване на 

продукцията, PEFC сертификация по проследяване на 

продукцията, както и сертификация на предприемачи 

в горския сектор. Също така предоставяме 

съответното обучение и информация. 

Услуги за законност на дървесината 

Нашата LegalSourceTM програма е предназначена за 

организации, купуващи и доставящи законни дървесни 

продукти. Тя е особено подходяща за фирми, които 

внасят дървесни продукти в регулирани пазари като ЕС, 

САЩ и Австралия –  както и за фирми, които снабдяват 

тези пазари. 

Отговорна биомаса 

Ние осигуряване SBP сертификация за производителите 

на енергия, които искат да гарантират, че тяхната 

дървесна биомаса е едновременно добита отговорно и 

че са изпълнили регулациите, свързани с климата. Ние 

оценяваме рисковете, свързани с източниците на 

суровини от биомаса за няколко европейски страни. 

Климатични промени 

Нашият Carbon Footprint Management стандарт помага 

на клиентите ни да измерват и да намалят 

въглеродните си емисии от година на година. Услугите 

за верификация на въглерода от горите включва 

проекти за залесяване, предотвратяване на 

обезлесяването и подобряване на управлението на 

горите. 

Устойчиво земеделие и вериги за снабдяване  

Предлагаме сертификация по проследяване на 

продукцията съгласно стандарта на Rainforest Alliance 

за Устойчиво селско стопанство на преработвателите и 

търговци преработвателите на земеделски продукти,  

като чай, кафе, банани и шоколад.  

 

Също така сме акредитиран сертифициращ  

орган за одити по Sustainable Palm Oil (RSPO)  

верига на доставките. 

 
Свържете се с нас 

Ако искате да научите повече за нашата работа или се интересувате  

от сътрудничество с нас, моля пишете ни на bulgaria@nepcon.org 
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NEPCon Sourcing Hub 

The largest and most detailed collection of  

risk assessments ever published 
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