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Нашата CSR култура  

Устойчивостта е една от основните стратегически цели на Lidl за 

по-добро бъдеще. Ние поемаме отговорност навсякъде, където 

нашата дейност като компания оказва въздействие върху хората и 

околната среда. Отговорните действия са нашият начин всеки ден 

отново и отново да изпълняваме обещанието си за качество, като 

по този начин подсигуряваме бъдещето на нашата компания.  

В този контекст сме разработили нашата стратегия за 

корпоративна социална отговорност (CSR), която ни дава ясни 

насоки за изпълнение на ангажимента ни да действаме отговорно. 

Нашето общо и цялостно разбиране за устойчиво поведение 

обхваща шест стратегически теми: „Съхранение на ресурсите“, 

„Опазване на климата“, „Грижа за биоразнообразието“, 

„Справедливи действия“, „Грижа за здравето“ и „Ангажиране в 

диалог“. С това ние в Lidl описваме как разбираме и прилагаме 

отговорността си към околната среда, хората и клиентите си. 

Нашата отговорност към горите и техните екосистеми 

Много от продуктите собствена марка в нашия асортимент 

съдържат суровини, чието производство може да се свърже с 

обезлесяване и съответно с риска ценни екосистеми да бъдат 

застрашени. Ето защо, ние в търговския отдел на Lidl се стремим 

да внедрим социалните и екологични аспекти във веригите на 

доставка на суровините за нашите продукти. Чрез структуриран 

подход по отношение на обезлесяването и преобразуването на  

гори Lidl може да допринесе положително по стратегическите ни 

фокус теми „Опазване на климата“, „Съхранение на ресурсите“, 

„Грижа за биоразнообразието“ и „Справедливи действия“. 

  

Нашата отговорност към обезлесяването и преобразуването на гори 
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Горите заемат 31% от сушата на Земята и имат ключово значение 

за живота на планетата ни. Като нейн „бял дроб“, те са от 

съществено значение за качеството на въздуха . Същевременно 

горските почви запазват и пречистват 75% от световните запаси на 

сладка вода.1 Над 1,6 милиарда души зависят от горите за своето 

препитание2, а 80% от всички сухоземни животни и растения ги 

местообитават.3 Непокътнатите гори и естествените екосистеми са 

критично важни за биоразнообразието и са в основата на нашата 

прехрана и здраве. Със способността си да абсорбират 

въглеродния диоксид, който е парников газ, дърветата играят 

ключова роля също и в смекчаването на климатичните промени.4 

 
 

 

31% 
от сушата на Земята е 

покрита с гори 

 

80% 
от всички сухоземни 
животни и растения 

живеят в горите 

Въпреки че горите изпълняват жизненоважни за нас, хората, 

функции, те биват унищожавани с темпо, будещо тревога.  

 

1 WWF: Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. Summary, 2020. 
2 WWF: Living Planet Report 2020, 2020. 
3 FAO: The State of the World’s Forests, 2020. 
4 Federal Ministry of Food and Agriculture: Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. Wälder binden CO2, 2012. 
5 WWF: Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. Summary, 2020.  

Така нареченото > преобразуване на екосистеми с висока 

консервационна стойност (HCV) и на > гори с високи въглеродни 

запаси (HCS) в тропическите региони е достигнало критични 

размери. В Латинска Америка, най-вече в областите на 

Амазонската тропическа гора, в периода от 2004 г. до 2017 г. са 

изсечени над 43 милиона хектара гора. Това отговаря 

приблизително на територията на Мароко. Селското стопанство е 

сред основните причини за глобалното обезлесяване и загуба на 

естествени екосистеми – особено в тропическите региони на 

Южна Америка и Югоизточна Азия.5 

Селското стопанство се счита за основен двигател на 

обезлесяването и влошаването на ландшафта, по-конкретно в 

резултат на директния добив на дървесина, отглеждането на 

маслодайни палмови насаждения, соя и какао, както и поради 

създаването на пасища за отглеждане на едър рогат добитък. Така 

например между 2000 г. и 2010 г. животновъдството и 

отглеждането на растения за добив на соя и палмово масло са 

отговорни за 40% от преобразуването на тропическите 

екосистеми. Обезлесяването и последващото селскостопанско 

използване са засегнали биоразнообразието, особено в богатите 

на флора и фауна дъждовни гори, като по този начин са 

застрашили основата за функциониращи и стабилни екосистеми. 

Контекст на обезлесяването и преобразуването на гори 
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Обезлесяването като причина за влошаването на екосистемните 
услуги 

 

 

 

6 WWF: Stepping up? The continuing impact of EU consumption on nature worldwide, 2021.  

 

Търговските вериги имат възможност да повлияят на начина, по 
който се отглеждат и произвеждат храните и свързаните с тях 
продукти, които се предлагат. Ето защо браншът трябва да носи 
отговорност да гарантира, че веригите му на доставки са без 
обезлесяване. 

 

 

    

  16%  
от изсичането на 

тропическите гори е 
свързано с вноса за ЕС. 
След Китай, това прави 

Европейския съюз втория 
най-голям причинител на 

обезлесяване на 
тропическите гори в 

света.6 
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В отделите на Lidl за стоково снабдяване разглеждаме запазването 

на биоразнообразието и борбата с обезлесяването в глобалните 

вериги на доставки като ключово поле за действие. За да 

постигнем нашата цел за вериги на доставки без обезлесяване, 

заедно с външни партньори, разработихме цялостна стратегия, 

базирана на четири основни стълба. 

  

В хода на разработването ѝ също така се консултирахме и с 

екологичните организации – WWF и Mighty Earth – които 

провериха съдържанието на първия ни проект на стратегия.  

  

Нашият ангажимент към горите и техните екосистеми 
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В Lidl спазваме националните определения за гора и обезлесяване 

в страните на произход, като същевременно се стремим да 

прилагаме по-високи и по-строги стандарти в нашите вериги на 

доставки. За целта се ръководим от стандартите на инициативата  

> Accountability Framework initiative (AFi). Инициативата с 

нестопанска цел, сред чиито членове са WWF и Rainforest Alliance, 

е разработила водеща рамка за предотвратяване на 

обезлесяването във веригите на доставки. Целта на инициативата 

е да създаде хармонизирани и международно валидни дефиниции 

и правила за горите и обезлесяването. 

Всеки стандарт съдържа т.нар. Cut-off-date или дата, след която не 

се разрешава по-нататъшно обезлесяване за отглеждане на 

суровини в определен район. Различните системи за 

сертифициране се различават по отношение на районите и датите. 

Така например стандартът на Pro Terra забранява обезлесяването в 

определени области още от 2008 г., докато този на Rainforest 

Alliance прави това от 2014 г. Нашият ангажимент да няма 

обезлесяване и преобразуване на важни екосистеми и нашите 

търговски политики, процеси и ръководства са в съответствие с 

общата за всички стандарти дата 01.01.2020 г. („Cut-off-date“). Това 

на практика означава, че Lidl не използва суровини от площи, 

преобразувани или обезлесени след 01.01.2020 г. Това важи както 

за сертифицирани, така и за не-сертифицирани суровини. В 

случай, че има по-ранна дата, установена от бранша или от водещи 

световно признати системи за сертификация, ние ще се съобразим 

с нея. 

В своя ангажимент Lidl се ръководи от следните  
насоки на AFi:  

• Защита и липса на обезлесяване на райони с висока консерва-

ционна стойност (HCV) и високи въглеродни запаси (HCS) 

• Нулева толерантност към селскостопанските методи за пре-

махване на гори чрез пожари за освобождаване на земя за нови 

култури, повторно залесяване или друго развитие на земе-

ползването 

• Нулева толерантност към разработването на 

торфищата, независимо от тяхната дълбочина  

• Нулева толерантност към незаконната сеч  

• Нулева толерантност към нарушаването на 

правата на човека, съгласно 

законодателството на съответните държави 

• Поведение в съответствие с Декларацията на 

ООН за правата на коренното население (UN 

Declaration of the Rights of Indigenous Peoples) 

• Предварително получаване на свободно и 

информирано съгласие (free, prior, and 

informed consent – FPIC) за всички общности и 

коренни групи население, които са засегнати от дейностите във 

връзка с нашите вериги на доставки.  

Accountability Framework initiative:  

Lidl прилага стандарти за горите и срещу обезлесяването във веригите на 

доставки 

Съгласно втория 
стълб от нашата 
стратегия срещу 
обезлесяването, 
сертифицираме 
нашите критични 
селскостопански 
суровини. 

https://accountability-framework.org/
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Lidl се ангажира активно с премахването на обезлесяването от 

собствените си вериги на доставка и от бранша като цяло. За да го 

постигнем, ние идентифицираме ключовите подходи за 

предотвратяване на обезлесяването. Основният фокус е върху 

дърводобива за производство на целулоза, отглеждането на 

палмово (ядково) масло, соя и какао, както и създаването на 

пасища за отглеждане на добитък.  

Нашият ангажимент цели на първо време да се сертифицират 

критичните суровини палмово масло, соя, какао и целулоза, като 

паралелно с това се стремим към възможно най-голяма  

Нашите критични суровини 

прозрачност относно произхода, 

тонажа, сертификационния статус, 

обработката и опаковката на 

съответните суровини, респ. 

продукти. 

 

  

Приоритизиране на критичните суровини и разбиране на тяхното 
въздействие 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Палмово масло 

Суровината е съставна 
част на множество 
мазнини, масла и 

маргарини, но се открива 
и под формата на 

деривати на палмово 
масло в козметиката, 
както и в средства за 
миене, почистване и 

поддръжка. 
 

 Соя 

Предвид използването на 
соята като фураж, 

суровината се открива 
най-често индиректно в 

продуктите на Lidl, напр. в 
саламите и месото. 

 Какао 

В продуктите на Lidl 
какаото се използва 

основно като 
съставка – напр. в 
шоколада или като 

какаово масло в 
козметичните продукти. 

 Целулоза 

В асортимента на Lidl 
целулозата се използва 

наред с други суровини в 
опаковки, хигиенни 
артикули и дървени 

мебели. 
 

 Говеждо месо 

 В асортимента на Lidl 
продаваме говеждо месо 

предимно като 
самостоятелен продукт, 

напр. говежди стек, но то 
може да бъде включено и 
като съставка на готови 

ястия. 

Съгласно първия стълб 
от стратегията ни срещу 
обезлесяването, ние 
установяваме 
екологичните и 
социалните рискове  
във веригите ни на 
доставки. 
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Палмово масло 

Маслодайната палма е много подходяща за ефективно отглеждане, 

тъй като изисква много малко вода и площ. За сравнение, за 

същото количество масло от алтернативно маслодайно растение, 

като напр. соя или кокос, би била необходима четири до десет 

пъти повече земя.7  

Тези благоприятни характеристики обаче доведоха до огромно 

търсене в световен мащаб и съответно до увеличаване на площите 

за оглеждане на маслодайна палма. Производството на палмово   

(и ядково) масло е отговорно за над 8% от глобалното 

обезлесяване и преобразуването на застрашените тропически 

екосистеми, основно в Индонезия и Малайзия.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 WWF: 8 Things to know about Palm Oil, 2020.  
8 BBC: What is palm oil and why is it thought to be bad?, 2018.  

 

Lidl продължава активната си работа за подобряване 

на прозрачността във веригите си за доставка на 

палмово масло. За да направим това, ние описваме (ако е 

възможно) точните количества и статуса на сертифициране на 

палмовото масло и увеличаваме прозрачността относно 

неговия точен произход. Така добиваме обща представа за 

това кое палмово масло идва потенциално от рискови зони и 

можем го обсъдим директно с нашите доставчици. Този 

мониторинг се извършва ежегодно. 
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Соя 

Соята е важен източник на растителен протеин и като такава се 

използва предимно като съставна част на фуражите, например в 

птицевъдството. 85%от световните добиви на соя са 

предназначени за производството на храна за животни.9 С 

нарастващото благосъстояние и увеличаващият се брой на 

световното население по света расте и потреблението на месо, а с 

това и нуждата от соя като животински фураж. Ако обаче 

разширяването на производството на соя продължи с настоящото 

темпо, 16 милиона хектара савана и 6 милиона хектара тропическа 

гора са застрашени от преобразуване – това отговаря 

приблизително на пет пъти площта на Швейцария.10 Много от тези 

застрашени области са в най-богатите на видове екосистеми в 

света, като напр. басейна на Амазонка, Серадо и атлантическата 

гора на източното крайбрежие на Бразилия.  

 

 

 

 

 

 

 

9 WWF: Facts about soy production and the Basel Criteria, 2006.  
10 WWF: Facts about soy production and the Basel Criteria, 2006.  

 

 

Lidl работи активно за подобряване на прозрачността в 

своите вериги на доставка на соя. За да направим това, ние 

искаме да картографираме количествата и сертификатите на 

соята ежегодно и да повишим прозрачността относно точния 

ѝ произход. Това ще ни даде обща представа коя соя 

потенциално идва от рискови зони и можем да го обсъдим 

директно с нашите доставчици. Относно соята като суровина, 

ние също така използваме (ако е налична и сертифицирана) 

соя от европейски произход за нашите артикули собствена 

марка Vemondo. Освен това се обръща специално внимание 

на соята като фураж.  
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Какао 

Поради високото търсене в световен мащаб отглеждането на какао 

също е една от основните причини за изсичане на горите и загуба 

на естествени местообитания. Производството на какао между 

1988 и 2008 г. е довело до изсичането на между два и три милиона 

хектара гора.11 Западна Африка, особено Гана и Кот д’Ивоар, 

понесоха най-сериозни загуби с изсичането на около една четвърт 

от регионалните запаси от гори.12  

 

Ние в Lidl продължаваме да работим за повишаване на 
прозрачността в нашите вериги за доставка на какао.  

 

11 Business Insider: Chocolate is on track to go extinct in 40 years, 2017.  
12 Chatham House: Cocoa trade, climate change and deforestation, 2017.  
13 Fibre2Fashion: Fashionable fabrics leading to deforestation, 2014.  

Целулоза 

Целулозата е гъвкава и универсална суровина, използвана в 

редица продукти от облекло до целулозни и хартиени изделия. 

Добивът на дървесните целулозни влакна е причина ежегодно да 

се изсичат около 70 милиона дървета, като това число би могло да 

се удвои през следващите 20 години.13 

 

 

Lidl планира да подобри в средносрочен план 

прозрачността на собствените си вериги на доставка на 

целулоза. Един от примерите е факта, че от края на 

финансовата 2021 г. ще започнем да посочваме произхода на 

дървесината върху опаковката на дървените въглища 

собствена марка. Тази прозрачност ще ни помага да знаем 

дали е възможно дървесината да идва от рискови области. 
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Говеждо месо 

Много често производството на говеждо месо се извършва в най-

ценните екосистеми на света. Пасищата за едър рогат добитък 

например са в бразилската Амазония, в саваните на Южна Африка 

и в големите равнини на Северна Америка. Тъй като световното 

население постоянно нараства и нивото на доходите в глобален 

аспект расте, пропорционално расте и търсенето на говеждо месо. 

Днес, производството на говеждо месо е отговорно за 25% от 

световните емисии, генерирани от използването на земя за 

селскостопански цели, промяната в използването на земя и 

горското стопанство, включително преобразуването на 

амазонските тропически гори в Бразилия.14 

Лидл България не предлага говеждо месо от Бразилия 

в постоянния си асортимент, поради големия риск горите да 

бъдат превърнати в пасища.  

 

14 WWF: Beef. Overview, 2021.  
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Някои стандарти имат солидни изисквания по теми като 

предотвратяване на обезлесяването, преобразуване на блата и 

други защитени екосистеми, както и по отношение на правата на 

коренното население, месните общности и работниците. Техните 

изисквания важат за суровините, които са свързани с висок риск от 

обезлесяване и преобразуване на екосистемите. Ето защо в 

нашите вериги на доставки ние прилагаме най-релевантните и 

ефективни стандарти и системи за сертифициране. Предпочитаме 

опцията за „сегрегиране“ на веригите на доставки, тъй като тя 

гарантира проследимостта и 

контрола на произход на 

суровините. Където е възможно 

прилагаме сертификационните 

системи, които използваме на 

глобално ниво, а където е 

необходимо работим по 

установяване на нови стандарти. 

 

 

Палмово масло 

Цялото палмово масло на Лидл България ще бъде 100% 

сертифицирано от Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) до 

края на 2022 г. Палмовото масло в хранителни продукти ще бъде 

100% сертифицирано по метода на „сегрегиране“ (Segregated). 

Дериватите и фракциите, които се съдържат в хранителните и 

дрогерийните продукти, ще бъдат сертифицирани най-малко на 

принципа на „количествения баланс“ (Mass Balance). Той гарантира, 

че количеството сертифицирано палмово масло по цялата верига 

на доставка не се променя.  

RSPO е глобална инициатива, създадена през 2011 г. от 

WWF и има за цел да наложи устойчивото палмово масло като 

индустриален стандарт. 

Сертифицирането по RSPO поставя строги изисквания, за да 

се гарантира запазването на особено ценните области. 

Стандартът не само помага за запазването на ценните 

екосистеми, но също така защитава правата на местните 

общности за използване на земята. По-малките компании 

имат възможност за колективно сертифициране, което 

облекчава процеса за тях.  

 

Въвеждане на сертифициране за предотвратяване на обезлесяването при 

производството на суровини 

Съгласно втория 

стълб от нашата 

стратегия срещу 

обезлесяването ние 

сертифицираме 

нашите критични 

селскостопански 

суровини. 
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Соя 

До края на 2022 г. ще използваме соя от европейски произход като 

суровина в нашите артикули собствена марка Vemondo. При 

пазарна наличност, соята трябва да бъде сертифицирана. Тук 

ползваме системи за сертифициране от Дунавска соя/Европейска 

соя или ProTerra. Като цяло, в бъдеще ще се стремим да ползваме 

соя от сегрегирани потоци в нашите продукти собствена марка.  

 

 

Когато соята се използва като фураж, Lidl възнамерява 

да се снабдява само със стока, сертифицирана чрез подхода 

на RTRS „book and claim“ или със сертификат Дунавска 

соя/Европейска соя. Lidl също така се стреми да използва 

само европейска соя в продуктите си собствена марка 

Vemondo, като така защитава дъждовните гори в Южна 

Америка и Югоизточна Азия. Сертифицирането ни позволява 

да гарантираме, че процесите на производство на соя се 

контролират и оценяват въз основа на екологични критерии.  
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Какао 

Цялото какао, закупувано от Лидл България, ще бъде 100% 

сертифицирано от Fairtrade, Rainforest Alliance или Bio стандартите.  

Тези сертификати не само гарантират, че работниците 

получават необходимия за издръжка доход, но и 

включват екологични аспекти, като напр. използването 

на прясна вода и опазването на биоразнообразието. 

Rainforest Alliance е стандарт, адаптиран към специфичните 

условия на тропиците. Неговите критерии включват по-

устойчиви практики в използването на земята и ресурсите, 

които допринасят за пълноценната защита на тропическите 

гори. Международно признатия сертификат Fairtrade също 

интегрира както социално-икономическите аспекти, като 

напр. осигуряване на заплати, покриващи необходимите за 

издръжка доходи, така и екологични критерии за опазване на 

биоразнообразието и гарантиране на отговорно управление 

на водите.  

 

Целулоза 

Всичката целулоза, която Лидл България употребява ще бъде 

рециклирана или сертифицирана до края на 2022г. Ще използваме 

рециклирана целулоза, а първичните целулозни влакна, които 

закупуваме ще бъдат сертифицирани по стандарта FSC за 

устойчиво управление на горите. Ще приемаме и суровини с PEFC 

сертификат. В допълнение до края на 2025 г. минимум 15% от 

нашите кухненски и тоалетни хартиени артикули ще съдържат 

рециклиран материал. 

Дървесните плантации, които служат за производство 
на хартия, често пъти изместват богати на видове и 
чувствителни екосистеми. Наред с това, продължават 
да се изсичат вече съществуващи гори за добив на целулоза 
като суровина за хартия, текстил, мебели и други продукти от 
дърво.  

Със сертифицирането по FSC и PEFC стандарт, ние адресираме 
еднакво силно социални, екологични и икономически аспекти. 
Тези лога обозначават дървените или хартиени продукти, 
които изпълняват критерии като защита на коренното 
население, запазване на биологичното разнообразие в гори с 
висока консервационна стойност и забраната за 
генномодифицирани организми. Освен това според дела на 
сертифицираната целулоза в продукта или вложения 
рециклиран материал, ние прилагаме различни FSC лога, с 
което допълнително осигуряваме по-висока прозрачност.  
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Наред със сертифицирането на 

критични суровини, нашата цел е и 

да използваме повече устойчиви 

алтернативи, с което да подпомогнем 

допълнително за намаляване на 

обезлесяването и увеличаване на  

избора на нашите клиенти. По-

конкретно това означава разширено 

предлагане на веган и вегетариански 

алтернативи. При преобразуването 

на растителни протеини в 

животински се губят много калории, 

особено при отглеждането на едър рогат добитък. 

Директната консумация на растителни протеини е по-екологична, 

тъй като са нужни по-малко от тях – съответно са нужни и по-

малко площи. Въглеродният отпечатък също е значително по-

нисък. Ето защо Лидл България увеличава дела на вегетариански и 

веган месни и млечни заместващи продукти в своя асортимент. 

Нашата собствена марка „Vemondo“ – веган и климатично 
неутрална 

С продуктите на Vemondo от зеленчуци, грахов, пшеничен и соев 
протеин ние предлагаме на клиентите си веган и съответно по-
екологична алтернатива на животинските продукти. Използваме 
соя със сертифициран произход, за да се осигури верига на 
доставка без обезлесяване. До 2022 г. целим да използваме само 
соя от регионално и/или. европейско производство в нашите 

вегетариански и веган заместващи месото продукти от 
собствената марка „Vemondo“.  

По този начин ще сме сигурни, че тропическите дъждовни гори 

няма да бъдат застрашени поради отглеждането на соя. Нашите 

„Vemondo“ продукти освен това са и климатично неутрални. За 

целта компенсираме генерираните емисии на CO2  при 

производството, опаковането, транспорта и изхвърлянето чрез 

закупуването на CO2 сертификати. Проектите, който подкрепяме с 

тях са за залесяване в Уганда, чиста питейна вода в Еритреа и 

соларна енергия в Индия  

 

  

 
Лидл България предлага веган 

и климатично неутралните 
„Vemondo“ продукти като част 
от постоянния и акционния си 

асортимент  
 

Насърчаване използването на алтернативи на растителна основа в 

асортимента  
Съгласно третия 
стълб от нашата 
стратегия срещу 
обезлесяването ние 
стимулираме 
повече устойчиви 
алтернативи в 
нашия асортимент и 
намаляваме 
използването  
на критични 
суровини.  
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Участваме в инициативи и проекти 

с множество заинтересовани 

страни за разработване на 

иновативни стратегии за 

суровините и разработване на 

браншови решения, консултирани 

с партньори, заинтересовани 

страни и местни общности. По този 

начин популяризираме 

устойчивите селскостопански 

практики, които забраняват посеви 

върху изсечени тропически гори и 

предлагат стимули за запазване и възстановяване на горите и 

останалите ценни екосистеми. 

 
Палмово масло 

Lidl е активен член на > Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

от 2012 г.  

RSPO е инициатива от множество заинтересовани 

страни, която създаде стандарт за устойчиво отглеждане 

на палмово масло. Нашето членство ни позволява да играем 

активна роля на пазара и да се ангажираме с други участници.  

Допълнителна информация ще откриете в нашето >Становище за 

устойчиво закупуване на палмово масло. 

Соя 

Lidl е член на > Roundtable of Responsible Soy (RTRS) и на > 

Дунавска соя. 

Като член на RTRS, Lidl е в състояние да повлияе 

положително организацията и по-нататъшното 

развитие на RTRS стандарта. Чрез нашето членство в 

„Дунавска соя“ подпомагаме отговорното отглеждане на соя в 

Европа.  

По този начин ние помагаме да увеличим пазарния дял на 

устойчиво отглежданата соя и да разширим използването на 

европейската соя в нашите вериги за доставки. В същото 

време можем и ефективно да се справим със социалните, 

екологични и икономически предизвикателства, свързани с 

производството и употребата на соя.  

  

Сътрудничество за браншови решения относно критичните ни суровини  

Съгласно четвъртия 

стълб от нашата 

стратегия срещу 

обезлесяване ние 

сме двигател на 

промяната и се 

ангажираме с 

инициативи и 

проекти. 

https://rspo.org/
https://corporate.lidl.bg/otgovornost/stanovische-za-ustojchivo-zakupuvane-na-palmovo-maslo
https://corporate.lidl.bg/otgovornost/stanovische-za-ustojchivo-zakupuvane-na-palmovo-maslo
https://responsiblesoy.org/?lang=en
https://www.donausoja.org/en/home/
https://www.donausoja.org/en/home/
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Какао  

Lidl е член на немския > Форум за устойчиво какао 

 

Членството ни в инициативата с множество 
заинтересовани страни „Форум за устойчиво какао“ ни 
дава нови перспективи на пазара и възможност да работим 
активно с другите участници във веригата на доставки, за да 
подпомогнем устойчивото отглеждане на какао. В рамките на 
инициативата ние сме се ангажирали да подкрепяме                
12 конкретни цели, насочени към опазването на естествените 
ресурси и съхраняването на биоразнообразието в страните, в 
които се отглежда какао.  

Допълнителна информация ще откриете в нашето > Становище за 

устойчиво закупуване на какао. 

Целулоза 

Lidl е член на > Forest Stewardship Council (FSC).  

Членството в инициативата с множество заинтересовани 

страни FSC ни позволява да си сътрудничим с други 

участници във веригата на доставки на дървесина. Ние се 

възползваме от взаимния обмен и заедно с останалите 

членове работим за насърчаване на устойчивото горско 

стопанство.  

Допълнителна информация ще откриете в нашето > Становище за 

устойчиво закупуване на целулоза. 

  

https://www.kakaoforum.de/en/
https://corporate.lidl.bg/otgovornost/stanovische-za-ustojchivo-zakupuvane-na-kakao
https://corporate.lidl.bg/otgovornost/stanovische-za-ustojchivo-zakupuvane-na-kakao
https://fsc.org/en
https://corporate.lidl.bg/otgovornost/stanovische-za-ustojchivo-zakupuvane-na-celuloza
https://corporate.lidl.bg/otgovornost/stanovische-za-ustojchivo-zakupuvane-na-celuloza
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Lidl работи в сътрудничество с останалите компании от бранша, 

неправителствените организации, други експерти и местни 

общности. Устойчивото производство на суровини без 

обезлесяване и преобразуване на гори изисква сътрудничество и 

подпомагане на местните общности и коренното население. Те не 

само са най-силно зависими от селскостопанските суровини, но и 

са нашите най-големи съюзници в борбата срещу обезлесяването. 

Наскоро публикуван доклад на World Resources Institute (WRI) 

показва, че горите в областите с гарантирано владение от 

коренното население имат значително по-нисък риск от 

изсичане.15 Нашата цел е чрез успешно сътрудничество с 

отделните партньори да изградим цялостен и ефективен подход, 

който да ни позволи да отговорим по ефективен начин на 

причините и системните условия, които позволяват изсичането и 

унищожаването на естествените екосистеми. 

Все по-увеличаващото се обезлесяване и разрушаване на 

екосистеми изисква непосредствени контрамерки. Сложните 

взаимозависимости, които причиняват и позволяват 

обезлесяването, не винаги могат да се адресират самостоятелно 

от Lidl. Ето защо ние се стремим да надхвърлим описаните в този 

документ мерки в нашите собствени вериги на доставка, като 

работим за насърчаване на специфични за суровините 

инициативи, системи за сертифициране и стандарти. Заедно с 

партньорите си Lidl действа системно в трите области – 

опазването на околната среда, повторното залесяване и 

 

15 World Resources Institute: 5 Maps Show How Important Indigenous Peoples and Local Communities Are to the Environment, 2017.  

управлението, за да се противопостави системно на изсичането и 

преобразуването на горите.  

Заедно за вериги на доставките без обезлесяване и 
преобразуване на гори 

  

Обезлесяването на нашата планета може да бъде спряно само с 

помощта на мерки за добро управление (good governance) на 

глобално, национално и регионално ниво. Ето защо в държавите и 

регионите, които понастоящем са най-застрашени от 

обезлесяване, Lidl влиза в диалог с националните и регионални 

правителства, както и с международните неправителствени 

организации. Сътрудничеството с частни и публични 

заинтересовани страни ще ни позволи да ограничим 

обезлесяването и да подпомогнем повторното залесяване на 

засегнатите горски области. Освен това искаме да съдействаме за 

по-строго законодателство и регулация, за да защитим горите и за 

да се създаде единна правна рамка.   

Мерки отвъд собствените ни вериги на доставки и суровини  
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Accountability Framework 

initiative (AFi)16 

 Тази неправителствена организация е водеща при 

установяването на мерки за защита на горите и естествените 

екосистеми, както и за спазване на правата на човека в 

глобалните вериги на доставка. Тя е създадена през 2016 г. от 

отделни организации, които са разработили рамка т. нар. 

Accountability Framework за установяване на етични и 

екологични стандарти във веригите на доставка и които 

продължават да насърчават тяхното прилагане 

Free, Prior and Informend 

Consent (FPIC; 

предварително получаване 

на свободно и информирано 

съгласие)17 

 

 Предварителното получаване на свободно и информирано 

съгласие е колективно човешко право на коренното 

население и местните общности да дадат или да откажат 

съгласието си преди началото на дадена дейност, която касае 

техните права, тяхната земя, техните ресурси, територии, 

поминък и продоволствена сигурност. Това е право, което се 

упражнява чрез представители, избрани от тях самите и по 

начин, който съответства с техните собствени обичаи, 

ценности и норми. 

High Carbon Stock (HCS; 
високи въглеродни запаси)18 
 

 Количеството въглерод и биологичното разнообразие, което 

се съхранява в дадена област, варира според вида на 

растителното покритие. HCS подходът категоризира в шест 

различни категории растителността с помощта на сателитни 

данни и измервания в почвата в дадена област. Тези шест 

категории включват гора с висока плътност, гора със средна 

плътност, гора с ниска плътност, млада регенерираща гора, 

храсталаци и изсечени/открити терени. Първите четири 

категории се разглеждат като потенциални гори с високо 

съдържание на въглерод. 

High Conservation Value 
(HCV; висока 
консервационна стойност)19 
 

 HCV е обозначение за горско стопанство на Forest Stewardship 
Council, с което се описват онези гори, които имат висока 
природна защитена стойност. За да е налице за висока 

 

16 Accountability Framework: Home, 2019. 
17 Accountability Framework: Forest, 2019.  
18 High Carbon Stock Approach: The High Carbon Stock Approach.  
19 HCV Resource Network: Common Guidance for the Identification of High Conservation Values, 2013.  

консервационна стойност трябва да съществува една от 
следните стойности: 
HCV 1 – Многообразие на видовете: Тук става дума за 
концентрации на биологично многообразие, вкл. редки, 
уязвими или застрашени видове. Те са релевантни на 
глобално, регионално или национално равнище. 
HCV 2 – Екосистеми и мозайки на ландшафтно ниво: 
Непокътнати горски ландшафти и големи ландшафтни 
екосистеми и екосистемни мозайки, които са от значение на 
глобално, регионално или национално нивои които съдържат 
жизнеспособни популации на по-голямата част от естествено 
срещащите се видове в естествени модели на 
разпространение и численост. 
HCV 3 – Екосистеми и жизнени пространства: Към тях спадат 
редки, уязвими или застрашени екосистеми, хабитати или 
убежища. 
HCV 4 – Критични екосистемни дейности: Основните 
екосистемни дейности трябва да са на разположение в 
критични ситуации, вкл. защитата на областите за добив на 
вода и контрола на ерозията на съседните почви и склонове. 
HCV 5 – Общностни нужди: Области и ресурси, които са 
необходими за задоволяването на основните нужди на 
локалните общности или коренното население (напр. за 
преживяване, здраве, изхранване, вода) и които са 
идентифицирани координирано с локалните общности или 
коренното население.  
HCV 6 – Културни стойности: Места, ресурси, жизнени 

пространства и ландшафти от глобално или национално 

културно, археологическо или историческо значение и/или от 

критично културно, екологично, икономическо или 

религиозно/свещено значение за традиционни култури на 

локалните общности или коренното население, които са 

идентифицирани координирано с локалните общности или 

коренното население.  

Речник 



 Речник 
 

Търговска политика за вериги на доставки без обезлесяване и преобразуване на гори • 31.12.20.21   24 
 

World Resources Institute 

(WRI)20  

 WRI е глобална изследователска организация с над 1000 

експерти в 60 държави. Тя работи в сътрудничество с 

компаниите, за да запази природните ресурси. Нейната 

работа се концентрира върху седем критични теми, свързани 

с екологията и развитието: климат, енергия, изхранване, гори, 

вода, градове и океан. 

Гора21 

 

 Земя с площ от над 0,5 хектара с дървета, които са по-високи 

от 5 метра и имат степен на засенчване от над 10 процента 

или дървета, които могат да достигнат на места тези прагови 

стойности. Това не включва земя, която се използва 

предимно за селскостопански или други цели. Гората включва 

естествените гори и горските засаждения. При прилагането на 

задължения към вериги на доставка без обезлесяване, 

фокусът е върху предотвратяването на преобразуването на 

естествените гори. 

Деривати на палмово масло  Чрез сложни химични процеси на трансформиране от 

палмовото масло могат да се произвеждат т.нар. деривати, 

които се използват като тензиди или емулгатори напр. в 

козметиката и в средствата за почистване. Емулгаторите 

позволяват смесването на две течности, които на практика не 

могат да бъдат съединени, като масло и вода. При тензидите 

става дума за активно измиващи вещества.  

Ключова дата („Cut-off-

date“, по отношение на 

задълженията за не-

изсичане на дървета и не-

преобразуване на гори)22 

 Датата, след която изсичането или преобразуването води до 

това, че определена област или производствена единица вече 

не отговаря на задълженията за не-изсичане, респ. не-

преобразуване. 

 

20 World Resource Institute: What we do, 2019. 
21 Accountability Framework: Forest, 2019.  
22 Accountability Framework: Forest, 2019.  
23 Accountability Framework: Forest, 2019.  
24 Accountability Framework: Forest, 2019.  

Обезлесяване23  Загуба на естествени гори чрез преобразуването им в: 1) 

селско стопанство или друго, негорско използване на земята; 

2) преобразуване в горска плантация или 3) тежко и трайно 

деградиране.  

Тази дефиниция се отнася до задълженията за вериги на 

доставки без обезлесяване, които се концентрират най-общо 

върху предотвратяването на преобразуването на естествени 

гори. Тежкото деградиране (сценарий 3 в дефиницията) 

представлява обезлесяване или загуба на дървесно покритие, 

включително и когато земята след това не се използва за 

негорско стопанство. Загубата на естествена гора, която 

отговаря на тази дефиниция, се разглежда като обезлесяване 

– независимо дали е законна, или не. AFI дефиницията за 

обезлесяване гласи „брутно изсичане“ на естествената гора, 

при което „брутно“ може да се разбира в смисъла на 

„цялостно; общо; без възможност за последващо залесяване 

или друга компенсация“. 

Преобразуване24 

 

 Под „преобразуване“ се разбира промяната на естествена 

екосистема към друго използване на земята или дълбока 

промяна на състава на видовете, структурата или функцията. 

Обезлесяването е форма на преобразуването (преобразуване 

на естествени гори). Преобразуването включва силно 

деградиране или въвеждане на практики на използване, които 

водят до значителна или трайна промяна на предишния 

състав на видовете, структурата и функцията на екосистемата. 

Промените в естествените екосистеми, които отговарят на 

тази дефиниция, се разглеждат като преобразуване – 

независимо дали са законни. 
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Accountability Framework:  
Home 

https://accountability-framework.org/  

(Версия: 2/17/2021) 

Accountability Framework:  
Forest 

https://accountability-framework.org/the-framework/contents/definitions/?definition=forest  

(Версия: 2/17/2021) 

BBC:  

What is palm oil and why is it thought to be bad? 

Година на публикуване 2018 

https://www.bbc.co.uk/newsround/39492207   

(Версия: 2/17/2021) 

Federal Ministry of Food and Agriculture:  
Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. Wälder 
binden CO2  

Година на публикуване 2012 

https://www.bundeswaldinventur.de/dritte-bundeswaldinventur-

2012/hintergrundinformationen/waelder-binden-co2/   

(Версия: 2/17/2021) 

Business Insider:  
Chocolate is on track to go extinct in 40 years 

Година на публикуване 2017 

https://www.businessinsider.com/when-chocolate-extinct-2017-12?r=US&IR=T   

(Версия: 2/17/2021) 

Chatham House:  
Cocoa trade, climate change and deforestation 

Година на публикуване 2017 

https://resourcetrade.earth/publications/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation   

(Версия: 2/17/2021) 

Fibre2Fashion:  
Fashionable fabrics leading to deforestation  

Година на публикуване 2014 

https://www.fibre2fashion.com/industry-article/7365/fashionable-fabrics-leading-to-
deforestation  
(Версия: 2/17/2021) 

FAO:  
The State of the World's Forests  

Година на публикуване 2020 

http://www.fao.org/state-of-forests/en/  

(Версия: 2/17/2021) 

HCV Resource Network:  
Common Guidance for the Identification of High Conservation 
Values 

Година на публикуване 2013 

https://hcvnetwork.org/wp-content/uploads/2018/03/HCVCommonGuide_English.pdf   

(Версия: 2/17/2021) 

High Carbon Stock Approach:  
The High Carbon Stock Approach 

http://highcarbonstock.org/the-high-carbon-stock-approach/   

(Версия: 2/17/2021) 
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World Resources Institute:  

5 Maps Show How Important Indigenous Peoples and Local 
Communities Are to the Environment 

Година на публикуване 2017 

https://www.wri.org/blo- g/2017/12/5-maps-show-how-important-indigenous-peoples-and-local-

communi- ties-are-environment  

(Версия: 2/17/2021) 

World Resource Institute:  
What we do  

https://www.wri.org/our-work  

(Версия: 2/17/2021) 

WWF:  

Deforestation Fronts. Drivers and Responses in a Changing World. 
Summary  

Година на публикуване 2020 

https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-

01/Deforestation%20Fronts%20summary%20English.pdf   

(Версия: 2/17/2021) 

WWF:  
Living Planet Report 2020  

Година на публикуване 2020 

https://www.wwf.de/living-planet-report  

(Версия: 2/17/2021) 

WWF:  
8 Things to know about Palm Oil 

Година на публикуване 2020 

https://www.wwf.org.uk/updates/8-things-know-about-palm-oil   

(Версия: 2/17/2021) 

WWF:  
Facts about soy production and the Basel Criteria 

Година на публикуване 2006 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/factsheet_soy_eng.pdf   

(Версия: 2/17/2021) 

WWF:  
Beef. Overview. 

Година на публикуване 2021 

https://www.worldwildlife.org/industries/beef  

(Версия: 2/17/2021) 

WWF:  
Stepping up? The continuing impact of EU consumption on nature 
worldwide  

Година на публикуване 2021 

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_c
onsumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf   

(Версия: 6/17/2021) 
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Заглавна снимка 

disq, stock.adobe.com 

Страница 2 
haveseen, stock.adobe.com  

Страница 4  
Frank, stock.adobe.com  

Страница 7 
Bildkind, stock.adobe.com 

Страница 13 

Kalyakan, stock.adbobe.com 

Страница 15 

zoyas2222, stock.adbobe.com 

Последна страница 

disq, stock.adobe.com 

  

Снимки 

https://stock.adobe.com/de/contributor/205446387/zoyas2222?load_type=author&prev_url=detail
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