Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения
на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество,
местните общности и медиите”.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария
чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ
на стандарта FairWild за устойчиво и справедливо ползване и търговия с
диворастящи лечебни растения.

Принципите на стандарта са базирани на Международния стандарт за устойчиво
ползване на лечебни и ароматни растения (2007) (International Standard for Sustainable
Collection of Medicinal and Aromatic Plants (ISSC-MAP)) разработен под ръководството на
Групата специалисти по лечебни растения към Международния съюз за защита на
природата (IUCN) и Германската федерална агенция за защита на природата.
Целта на стандарта FairWild е да осигури ползването на диворастящите растения
да продължи едновременно с дългосрочно опазване на видовете и техните местообитания
и при уважаване на традициите и културата на местните общности. Целите включват и
подкрепа за осигуряване на поминъка на заинтересованите страни особено на събирачите
и работниците.
Стандартът FairWild определя система от принципи и критерии, които могат да
бъдат прилагани за управлението на дивите растителни видове и техните местообитания,
като насърчава социално отговорните бизнес практики. Принципите включват:

1. Запазване на дивите растителни ресурси
• Съобразяване с природозащитния статус на видовете
• Събиране на основата на добро познаване на видовете, местообитанията,
въздействията върху тях.
• Събиране осигуряващо устойчивост – не се събира повече, отколкото вида
може да самовъзобнови.
2. Предотвратяване на отрицателни влияния върху околната среда
• Съобразяване с наличието на уязвими, редки и застрашени видове и
местообитания.
• Събиране без нанасяне на вреди върху процесите и функциите на екосистемите.
3. Спазване на закони, регламенти и споразумения
• Ясни и уважавани права за събиране и управление на ресурсите.
• Съблюдаване на международните и национални нормативни изисквания.
4. Уважение на oбичайните права и споделяне на ползите
• Съобразяване с местни права , традиции, практики и културни особености.
• Споделяне на ползите между всички заинтересовани страни.
5. Насърчаване на справедливи договорни отношения между заготвители/
преработватели и събирачи
• Справедливи и честни договорни отношения между фирмите и събирачите.
• Липса на дискриминация срещу събирачите
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6. Ограничаване на участието на деца в събирането на растения от дивата природа
• Не се сключват договори с деца. Децата никога не вземат участие при опасни
дейности.
• Възрастни събирачи не ползват деца за помощници в събирането.
• Деца, когато помагат на родителите си извършват много ограничена част от
работата по събиране и то само под надзор.
7. Осигуряване на ползи за събирачите и техните общности.
• Спазване на справедливи цени и заплащане на събирачите.
• Справедливо разпределяне на премията получена чрез FairWild фонда.
8. Осигуряване на справедливи трудови условия за всички работници в
сертифицираните по FairWild бизнеси и събирачески инициативи.
• Спазване на основните трудови права на всички.
• Осигуряване на безопасни условия на труд.
• Осигуряване на справедливи условия на труд.
9. Прилагане на отговорни управленчески подходи.
• Осигуряване на планове за управление на всеки растителен вид или за дадена
територия.
• Оценка на запасите и наблюдение на състоянието на видовете и оценка
въздействието на брането.
• Събиране извършвано само от обучени и компетентни събирачи и прилагане на
правилата за събиране.
• Обучение и повишаване на капацитета.
• Осигуряване на прозрачност и съвместно управление с участие на
заинетерсованите страни.
10. Прилагане на отговорни бизнес практики.
• Спазване на изискванията на пазара, за осигуряване на реализация на
продукцията и избягване на бракуване на суровината.
• Осигряване на проследяемост на суровината.
• Осигуряване на механизми за финансова жизнеспособност и отговорни
търговски отношения.
11. Насърчаване на клиентската лоялност към FairWild
• Взаимноизгодни търговски отношения между събирачите и търговците
• Справедливи цени за потребителите и поддържане на FairWild премия за
подкрепа и социално развитие на събирачите и техните общности.
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