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TÜV NORD CERT сертификация в съответствие с FSC®-COC
Принадена стойност при производството на дървени, целулозни и хартиени продукти
Обща информация
Представите за стойност на търговците, на крайните и
промишлените потребители на дървесина, целулоза и
хартията се променят с времето. Все повече се търсят
продукти от отговорно стопанисвани гори.
Предизвикателството към Вас
Заложената устойчивост по цялата производствена
верига се явява основен критерий при избора на
клиентите. Това се отнася до опазването на горите,
животът на зависимото от гората местно население,
всички работещи на тази територия, както и аспектите на
опазване на околната среда. Като предприятия, които
искат да предлагат дървесни, целулозни и хартиени
продукти на европейския пазар, Вие трябва да докажете,
че продукти Ви са произведени със суровини с
безспорно легален произход.
Доказателство от неутрална институция за
устойчивото и социално отговорно горско
стопанство.
Независимата организация с нестопанска цел Forest
Stewardship Council® (FSC) е разработила стандарти за
устойчиво, екологично и социално отговорно

Целеви групи за сертификация
Заинтересовани са предприятия за първична обработка на

стопанисване на горите. За сертифициране на веригата

дървесината, търговци на дървесина, производители на

на доставки „Chain of Custody“ (COC) съгласно FSC® се

мебели и хартия, издателства, печатници и търговци на

анализира цялата производствена верига от гората до

дървен материал.
Сертификацията се отнася специално за следните нива на

крайния потребител. TÜV NORD CERT е акредитиран от
FSC® като международна сертифицираща организация
и провежда сертифициране на веригата на производство
в съответствие със серията стандарти FSC.

веригата на доставки:
· Закупуване
· Обработка
· Складиране
· Продажба
Предпоставки за сертификация
·

Да не се допуска смесване на FSC- материали с

неконтролирани такава
· Контрол на количествата/ системи за контрол на
материалните потоци от закупени, складирани и консумирани
FSC сертифицирани материали
· Спазване на описаните процеси

Какви са предимствата за сертифицираните фирми

Ïúòÿò äî ñåðòèôèêàòà:

Посредством сертифицирането на веригата на доставки
Предприятието решава да се сертифицира
по стандарт FSC® -COC

дървесината може да бъде идентифицирана на всяка от
стъпките на обработка и търговия. Това създава за Вас и
Вашите търговски партньори безспорни преимущества:
·

Изисква въпросник, събира необходимата информация

С употребата на признатото FSC® лого можете да

изпъкнете пред вашите конкуренти като предлагащи ново

Изработване на оферта

качество
· Вие създавате предпоставка за изпълнението на
Възлагане на сертификацията или предварителен одит

предписанията на ЕС
· Гарантира се прозрачността на стоковите потоци от
гората до клиента
· Вдъхвате доверие чрез сертификат по световно признат
стандарт
· Доказателство за ангажимент към природата и етична
търговия
· Одобрение при клиенти, за държат на надеждно
доказателство за произход
· Спечелване на нови клиенти, които пазаруват с грижа към
околната среда

Съгласуване на дата за одита и план

Одит на място с акценти: контролна система,
контрол на входящите материали и доставчиците,
разделяне на сертифицирания от не сертифицирания
материал и продукти, етикетиране на продуктите,
контрол на изходящите количества на сертифицираните
продукти, управление на производствените процеси,
поддържане на документацията, ефективност на системата.
При отклонения в изпълнението на стандарта –
въвеждане на съответните корекции.

Изготвяне на доклад от одита с препоръка от одитора
за издаване на сертификат за всяка част от
производствената верига.

Много площадкова и групова сертификация
Много площадковата и груповата сертификация според
FSC®-COC може да се използва от сдружения на фирми,
франчайзингови структури или предприятия с филиали.

При положителна оценка, издаване на FSC®сертификат за контролираните части на
производствената верига (валидност 5 години),
регистрация в FSC базата данни.

Комбинирани одити
Предприятия, работещи с дървесина имат отношение към
много сертифициращи системи. Към тях се числят ISO 9001,
ISO 14001 или ISO 50001, както и други като:
· PEFC
· Blue Angel
· EN plus
С широкото си портфолио TÜV NORD CERT покрива
различни области на сертификацията. При сертифициране
на повече системи (комбинирани одити) се постига
съществено намаление на цената и на необходимото
сумарно време за одит.

Нашето Ноу-хау за Вашия успех
TÜV NORD CERT е международно признат надежден
партньор за услуги в областта на изпитания и сертификация.
Нашите експерти и одитори разполагат със задълбочени
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знания и по правило са назначени в структурата на TÜV
NORD. С това са гарантирани независимостта и
постоянството при обслужването на нашите клиенти.
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Предимството за Вас е ясно – нашите одитори са на Ваше
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предприятие и ще ви дадат обективна обратна връзка.
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Допълнителна информация и преглед на всички наши
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поделения можете да намерите на:
www.tuev-nord-cert.de
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