
Специфична информация относно продуктите и обектите е посочена в приложението/ята към
този сертификат. Валидността и точният обхват на настоящия сертификат трябва винаги да
бъде проверяване на info.fsc.org.
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Този сертификат сам по себе си, не е доказателство, че даден продукт, доставен от притежателя на сертификата, е
сертифициран по FSC™  [или FSC Контролирана дървесина]. Продуктите, които се предлагат, доставят или продават от
притежятеля на сертификата, се считат в обхвата на сертификата, тогава когато изискваното FSC обозначение е ясно
посоченo върху фактурите и документите за доставка. Физическият отпечатан сертификат остава притежание на NEPCon OÜ
и трябва да бъде върнат при поискване.

С настоящето NEPCon OÜ потвърждава, че системата за
Проследяване на продукцията на

Славей-91 ООД
ул. Чепинско шосе 15

1225 София
България

е оценена и сертифицирана за съответствие с изискванията на FSC-STD-
40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

Сертификатът е валиден от 10-05-2021 до 09-05-2026
Дата на издаване на сертификата: 10-05-2021
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 Приложение A: Обхват на FSC™ Сертификата
по Проследяване на продукцията на Славей-91 ООД

NC-COC-065186

Тип продукт Търговско наименование FSC категория на продукта

P2.1
Хартия за копиране, принтиране,
комуникация/Copying, printing,
communication p.

FSC Mix x%; FSC Mix Credit; FSC
Recycled Credit; FSC Recycled x%

P2.3 Aмбалажна и опаковъчна хартия/
Wrapping and packaging paper

FSC Mix x%; FSC Mix Credit; FSC
Recycled Credit; FSC Recycled x%

P3.1 Картон без покритие/ Uncoated
paperboard

FSC Mix x%; FSC Mix Credit; FSC
Recycled Credit; FSC Recycled x%

P3.2 Картон с покритие/ Coated
paperboard

FSC Mix x%; FSC Mix Credit; FSC
Recycled Credit; FSC Recycled x%
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 Приложение B: Обхват на FSC™ Сертификата по Проследяване на
продукцията на Славей-91 ООД

NC-COC-065186

No Наименование на обекта Адрес Заместващ код

1 Славей-91 ООД

ул. Чепинско шосе 15
1225
София
България
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