Сертификат за съответствие
Certificate of conformity
ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО/DOCUMENTARY EVIDENCE
Сертификат за акредитация, рег. № 11 ОСП/ 23.12.2019 г., валиден до 23.12.2023 г., издаден
от ИА БСА, съгласно изискванията за стандарт БДС EN ISO/ IEC 17065:2012
Accreditation certificate, reg. № 011 PCB/ 23.12.2019, valid till 23.12.2023, issued by EA “BAS”,
according to the requirements of БДС EN ISO/ IEC 17065:2012

№ BG-BIO-19-0005-2020
Оператор / Operator

Орган по сертификация на продукти
Products certification body:

АГРО - ОЙЛ ООД
ж.к. Лазур, ул. Калофер №7,
п.к. 8000, гр. Бургас, България

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД, BG-BIO-19
бул. „България“ № 14 Б
5000 Велико Търново, България

AGRO - OIL Ltd.
7 Kalofer str.,
8000 Burgas, Bulgaria

MAKOM CERTIFICATION Ltd., BG-BIO-19
14B Bulgaria blvd.
5000 Veliko Tarnovo Bulgaria

Схема за сертификация на продукти, съгласно Регл.834/2007
B-Преработвател/Processor
Scheme for product certification, according Regulation 834/2007
C-Търговец/Trader
Продукти / Products
Статус / Status
Диворастящи и култивирани билки и плодове
Биологичен / Organic
Wild collected and cultivated herbs and fruits
Съгласно Приложение към Сертификат/ According Annex to Certificate
Последна инспекция: / Last audit:
12.11.2020
Валиден за всички продукти, изброени по-горе
от/from: 19.11.2020
до/to: 30.11.2021
Validity period for all products mentioned above
Настоящият документ се издава въз основа на член 29 (1) от Регламент (ЕО) № 834/2007 и на Регламент (ЕС) №
889/2008. Декларираният оператор е подложил дейността си на контрол и изпълнява изискванията, определени
в горепосочените Регламенти.
This document has been issued on the basis of article 29 (1) of Regulation (EC) № 834/2007 and of Regulation (EC) №
889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down in the
named Regulations.

Велико Търново, 19.11.2020 / Veliko Tarnovo, 19.11.2020

Васил Василев / Vasil Vasilev

Забележка: Неразделна част от този сертификат е Приложение No. BG-BIO-19-0005-2020
Note:

Inseparably part of this Certificate is Annex No. BG-BIO-19-0005-2020

Не се допуска използването на копия от настоящия сертификат или на части от него, освен с писмено
разрешение на ОСП, издал сертификата. Сертификатът може да бъде отнет при неправомерно позоваване
или неправилна употреба./ Not allowed to use copies of this certificate, or parts thereof, except with the written
permission of the PCB that issued the certificate. The certificate can be revoked by inappropriate reference or misuse.
ФР 7.6.1 Версия 1, Ревизия 1

