
 

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™ 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. 

 Laura Terrall Kohler 
Director, NEPCon Assurance 

Filosoofi 31, Tartu 
Estonia 

 
 
 

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

ХЕДОН ЕООД 
кв. Ливаде №35 

5600 Троян 
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 28-09-2020 до 27-09-2025 
Дата на издаване на сертификата: 28-09-2020 

 
 

Обхват на сертификата 

Тип на сертификата: Единичен по Проследяване на продукцията 

 

Регистрационен код на сертификата 

NC-COC-062376 

 

Лицензионен FSC код 

FSC-C160406 

http://info.fsc.org/
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 Приложение A: Обхват на FSC™ Сертификата 

по Проследяване на продукциятана ХЕДОН ЕООД 

NC-COC-062376 
 

Тип продукт Търговско наименование FSC категория на продукта 

W1.1 
Обла дървесина (Трупи)/ Roundwood 
(logs) 

FSC 100% 

W1.2 
Дърва за огрев (Технологична 
дървесина)/ Fuel wood 

FSC 100% 

W5.2 Масивни дъски/ Solid wood boards FSC 100% 

W6.1 
Детайли от масивна дървесина/ 
Dimensional lumber, finished 

FSC 100% 

W7.1 Развиван фурнир/ Peeled veneer FSC 100% 

 

 


