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FSC Chain-of-Custody (проследяване на продукцията)
TÜV NORD CERT GmbH удостоверява независимата проверка и прилагането на правилата в съответствие с
FSC®-STD-40-004, V3-0; FSC®-STD-50-001, V2-0 за

МУЛТИКОМЕРС ЕООД
ул. Стефан Стамболов №55
7012, гр. Русе
Република България
Oбхват

Закупува хартия, картон и велпапе (FSC 100 %, FSC Mix, FSC Recycled); Производство
и продажба на картонени опаковки, опаковки от велпапе, хартиени чували и торби,
опаковъчна хартия за хранителни продукти, картонени опаковки за напитки и течни
хранителни продукти, опаковки за оптични дискове (CD) и калъфи,
бележници/тетрадки, блокове за писане, папки, пликове, самозалепваща се хартия,
самозалепващи етикети, книги, вестници, рекламни материали, визитни картички,
календари, дневници и органайзери (FSC 100 %, FSC Mix, FSC Recycled)
̶ Трансферна система
Фирмата има право да използва регистрираната търговска марка Forest Stewardship Council® (FSC) за посочените
продукти / услуги.
FSC регистрационен код на сертификата: TUEV-COC-001586
Валиден от 2019-12-17
TUEV регистрационен № на сертификата: 44 751 192176 / 44 255 192176
Валиден до 2024-12-16
Одиторски доклад № 3525 8799 / 3525 8800

Валидността на сертификата следва да
се верифицира на info.fsc.org

Сертифициращ орган
TÜV NORD CERT GmbH

Еssen, 2019-12-17

Процедурата по сертифициране е проведена в съответствие с процедурите за одит и сертифициране TÜV NORD CERT и
изисква годишен одит за наблюдение. Този сертификат остава собственост на TÜV NORD CERT GmbH и трябва да бъде
върнат на фирмата при поискване. Сертификатът, сам по себе си не е доказателство, за това, че определен, доставен от
притежателя на сертификата продукт е сертифициран по FSC®, респективно. Предлаганите, доставяни и фактурирани от
притежателя на сертификата продукти могат да се смятат за включени в обхвата на валидност на сертификата, когато в
документите за доставка е посочено необходимо FSC® изявление за категорията.
Валидността може да бъде проверена на https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank
TÜV NORD CERT GmbH

Accredited by ASI for certification against
voluntary sustainability standards

.

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

