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

Максплай ООД
ул. "Марица" №2
п.к. 9118 с. Пчелник
обл. Варна
България

е оценена и сертифицирана за съответствие с изискванията на
FSC-STD-40-003 V2-1; FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

Сертификатът е валиден от 20-10-2021 до 19-10-2026
Дата на издаване на сертификата: 06-10-2021

Обхват на сертификата
Тип на сертификата: Мултисайт Проследяване на Продукцията и
Контролирана Дървесина
Регистрационен код на сертификата
NC-COC-026555
NC-CW-026555
Лицензионен FSC код
FSC-C132123

Justinas Janulaitis
Management board member
Filosoofi 31, Tartu
Estonia

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.
FSC™ акредитиран сертифициращ орган (FSC™ A000535) | The mark of responsible forestry | www.ic.fsc.org
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.

Приложение A: Обхват на FSC™ Сертификата
по Проследяване на продукцията и Контролирана дървесина
на Максплай ООД
NC-COC-026555
( Списъкът по-долу посочва продукти, с които участващите обекти търгуват)

Тип продукт

Търговско наименование

FSC категория на продукта

W1.1

Roundwood

FSC 100%; FSC Controlled Wood

W5

Solid wood (sawn, chipped, peeled)

FSC 100%

W8.1

Plywood

W8.2.3

OSB

W8.3.1

HDF

W8.3.2

MDF

FSC 100%; FSC Mix; FSC Mix x%;
FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood
FSC 100%; FSC Mix; FSC Mix x%;
FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood
FSC 100%; FSC Mix; FSC Mix x%;
FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood
FSC 100%; FSC Mix; FSC Mix x%;
FSC Mix Credit; FSC Controlled Wood

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
посочено върху фактурите и документите за доставка. Физическият отпечатан сертификат остава притежание на NEPCon OÜ
и трябва да бъде върнат при поискване.
Дата на издаване на сертификата: 06-10-2021
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Приложение B: Обхват на Проследяване на продукцията и Контролирана
дървесина на Максплай ООД
NC-COC-026555
No

Наименование на обекта

1

Максплай ООД

2

Глобъл Форест Корп. ООД

Адрес
ул. "Марица" №2
п.к. 9118
с. Пчелник
обл. Варна
България
бул. "8-ми Приморски полк" №
54, офис 21
п.к. 9002
гр. Варна
България

Заместващ код

---

NC-COC-026555-GF

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
посочено върху фактурите и документите за доставка. Физическият отпечатан сертификат остава притежание на NEPCon OÜ
и трябва да бъде върнат при поискване.
Дата на издаване на сертификата: 06-10-2021
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