
 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

СЕРТИФИКАЦИОНЕН КОД: CU-COC-847993 

 

Важна информация: 

FSC Проследяване на произхода (CoC) 

 

Издаден на: 

ФАЗЕРЛЕС АД 

Силистра, БЪЛГАРИЯ 

Проект в: БЪЛГАРИЯ 

 

Стандарт: 

FSC-STD-40-004 V3-0 FSC стандарт за проследяване на произхода 

FSC-STD-50-001 V2-0 Изисквания за ползване на търговските марки на FSC от притежателите на сертификат 

 

 

Валиден до: 03 Август 2025 

Валидността на този сертификат трябва да се провери на http://info.fsc.org/. 

 

Контрол Юнион Сертификейшънс декларира, че е инспектирал площадката(ите), и/или продуктите на посочения по-

горе притежател на сертификат и е установил тяхното съответствие със стандартите посочени по-горе.  

 

Този сертификат обхваща площадката(ите), и/или продукта(ите), както е посочено в завереното приложение на този 

сертификат. Пълен списък на продуктовите групи обхванати от сертификата, може да бъде намерен в базата данни на 

FSC за регистрираните сертификати (http://info.fsc.org/). 

 

Този сертификат сам по себе си не представлява доказателство, че даден продукт, доставен от притежателя на 

сертификата е FSC-сертифициран [или FSC Контролирана дървесина]. Продукти, предлагани, доставени или продадени 

от притежателя на сертификата може да се считат за включени в обхвата на този сертификат, само когато изискваното 

FSC-обозначение е ясно обозначено върху фактурата и документите за доставка.  

Този сертификат е в сила до по-нататъшно известие, при условие, че споменатият по-горе клиент продължава да 

изпълнява условията, предвидени в договора на клинета с Контрол Юнион Сертификейшънс. Въз основа на годишните 

проверки, които извършва Контрол Унион Сертификейшънс, този сертификат се актуализира и поддържа в сила. 

 

 

Дата на сертификация: 
04 Август 2020 
Място и дата на издаване: 
Зволе, 10 Юни 2020 
 
СЕРТИФИКАЦИОНЕН No: C847993CU-COC-01.2020 
РЕГИСТРАЦИОНЕН No: CU 847993 

 Декларирано от: 
 
От името на Изпълнителния Директор 
 
Г-жа Маркова 
 
Сертификатор 
Контрол Юнион Сертификейшънс 
Мееувенлаан 4- 6 
8011 БЗ ЗВОЛЕ 
Холандия  
http://www.controlunion.com 
тел .: +31(0)38-4260100 

 

 

http://info.fsc.org/


 

 

Приложение към 

СЕРТИФИКАЦИОНЕН КОД: CU-COC-847993 

FSC Проследяване на произхода (COC) 

ФАЗЕРЛЕС АД 
Промишлена зона запад  
7500 Силистра 
БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

Този сертификат дава право, в съответствие с договореностите в лицензионния договор, въз основа на 

акредитация на CU от Съвета за стопанисване на горите (FSC), да използва логото на FSC за площадката(ите), процеса(ите) 

и/или продукта(ите), посочени по-долу. Използването на логото на FSC върху (търговски) продукти се разрешава само за 

продукти, посочени в раздел "Сертифицирани продукти", в съответствие с категорията. 

 

Този сертификат и неговите копия или репродукции трябва да бъдат върнати веднага на CU при поискване. 

Повече информация за клиента и/или продукти и/или площадки може да бъде получена на интернет страницата на CU 

(www.controlunion/certification.com) или като се свържете с CU. 

Този сертификат, посочен в договора на клиента като сертификат с определен обхват, обхваща следния(те) продукт(и), имащ(и) 

съответствие с последните версии на Горскостопанските стандарти на CU. 

 

 

Сертифицирани продукти  

Продукт No Име на продукта Категория Преработвателна единица (и) 

P 063807 W8.3.1 Плоскости HDF FSC Mix, FSC 
Controlled 
wood 

PRC 069337 

    
 

Този сертификат обхваща следната(ите) Преработвателна(и) площадка(и), имаща(и) съответствие с последните версии на 

Горскостопанските стандарти на CU: 

 

 

Преработвателни прощадки 

Площадка No Име на 
площадката 

Код на 
площадката 

Адрес Процеси 

PRC 069337 ФАЗЕРЛЕС АД  Промишлена зона запад  
Силистра 
БЪЛГАРИЯ 

Дърводобив, 
първичен 
преработвател 

     

 

Този сертификат включително приложението остава собственост на Контрол Юнион Сертификейшънс и може да бъде отнет, в 

случай на прекратяване на валидността, както е упоменато в лицензионният договор, или в случай на възникване на промени 

или отклонения от посочените по-горе данни. Лицензиантът е длъжен да уведоми Контрол Юнион Сертификейшънс незабавно 

за всякакви промени в посочените по-горе данни. Само един оригинал и подписан сертификат е валиден. 

 

Дата на сертификация: 
04 Август 2020 

 Заверен от 

   
Място и дата на издаване 
Зволе, 10 Юни 2020 

 От името на Изпълнителния Директор 
Г-жа Маркова 
Сертификатор 

 

Този сертификат не може да се ползва като сертификат гарантиращ за наличие или за свойства на доставяните продукти! 


