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ОРГАНИТА ЕООД

Малчика № 21, 5900 Левски
БЪЛГАРИЯ

Серт. №: 2-00364-2018

Споменатият по-горе оператор с основна дейност "селскостопанско производство" притежава 
валиден договор за контрол с Австрия Био Гаранти ГмбХ (АТ-BIO-301, акредитирана съгласно 
стандарт ISO 17065), представлявана в България от Австрия Био Гаранти Клон България 
(BG-BIO-16) от 27.02.2015 г. На базата на направената на 13.07.2017 г. инспекция операторът е 
сертифициран по:

•  Регламент (ЕО) № 834/2007 и правилата за неговото прилагане, текущата версия

Настоящият документ се издава въз основа на член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
834/2007 и на Регламент (ЕО) № 889/2008. Декларираният оператор е подложил дейността си на 
контрол и изпълнява изискванията, определени в горепосочените регламенти.

Изброените по-долу продукти на оператора могат да се декларират по следния начин:

Продукт(група): Качество:

Растениевъдство:

Зеленчуци (7.200 кг) биологичен продукт
Десертна тиква

биологичен продуктГъби 
Шийтаки

Животновъдство:

Кокошки носачки от 13.03.2018 биологичен продукт

Преработени продукти:

Шийтаке (40 кг) биологичен продукт

Яйца от 13.03.2018 биологичен продукт

Реколтите от парцелите през първата година, които преминават към биологично земеделие, не 
трябва да се обявяват за биологични или за продукти, които преминават към биологично селско 
стопанство.

Cлънчоглед (4.000 кг), Зелен грах (2.700 кг), Зеленчуци (Домат 10.000 кг), Зеленчуци (Пипер 
9.819 кг), Угар

Изпълнителен директор

Дипл.-инж. Xанс Mаценбергер

Отдел селско стопанство

Ернст-Ото Регнер Шилдер 

Валидност след датата на издаване:

Растениевъдство: за реколта 2017, не по-късно от 31.01.2019 г.

Саксийни- и млади растения/гъби:

XXXдо издаване на следващия сертификат, не по-късно

XXXот 31.01.2019 г.

Животновъдство:

XXXдо издаване на следващия сертификат, не по-късно

XXXот 31.01.2019 г.

Преработка/Услуги:

XXXдо издаване на следващия сертификат, не по-късно

XXXот 31.01.2019 г.

Сертификатът запазва своята валидност по 

време на този период само ако:

a) Продуктите отговарят на изискванията.

b) Наличен е валиден договор за контрол

c) При отговарящо на изискванията закупуване на

конвенционални животни трябва да се спазят

сроковете за преход към биологично земеделие.
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Австрия Био Гаранти Клон България
Ул. Марко Балабанов № 4, 1303 София, България

Код на контролната служба: BG-BIO-16, Идент. №: 203483247

bg.abg-cert.com | www.abg.at

Централа: Кьонигсбрунер Щрасе 8, 2202 Енцерсфелд, Австрия

Код на контролната служба: AT-BIO-301, Идент. №: 78753p 
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ORGANITA Ltd.

Malchika street 21, 5900 Levski
BULGARIA

Cert. No: 2-00364-2018

Continuation

The above mentioned operator with the main activity "agricultural production" has been in possession of 
a valid inspection contract with Austria Bio Garantie GmbH (AT-BIO-301, accredited to ISO 17065), 
represented in Bulgaria by Austria Bio Garantie Branch Bulgaria (BG-BIO-16) since 2015-02-27. On 
the basis of the inspection conducted on 2017-07-13 the operator is certified according to the following 
rules:

•  Council Regulation (EC) No 834/2007 and its implementing rules, as amended

This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of 
Regulation (EC) No 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and 
meets the requirements laid down in the named Regulation.

The operator's products listed below may be declared as follows:

Product(group): Declaration:

Plant production:

vegetable (7.200 kg) organic product
squash

organic productmushrooms 
shiitake

Livestock:

laying hens since 13.03.2018 organic product

Processed product/s:

eggs since 13.03.2018 organic product

shiitake (40 kg) organic product

Harvests from plots in first year under conversion to organic agriculture must not be declared as organic 
or product under conversion to organic agriculture:

arable land without yield, green pea (2.700 kg), sunflower (4.000 kg), vegetable (pepper 9.819 kg), 
vegetable (tomato 10.000 kg)

General Director

Dipl.-Ing. Hans Matzenberger

Department agriculture

Ernst-Otto Regner-Schilder

Validity after date of issue:

Plant products: harvest 2017, not later than 2019-01-31

Pot plants and young plants/mushrooms:

XXXuntil renewal of certification, not later than 2019-01-31

Livestock:

XXXuntil renewal of certification, not later than 2019-01-31

Products for further processing/services:

XXXuntil renewal of certification, not later than 2019-01-31

During the named period, this certificate retains

validity only if:

a) The products must be in accordance with the named

regulations.

b) A valid inspection contract is in evidence.

c) Conventional animal input is fully converted.

Customer number: 733138
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Austria Bio Garantie Branch Bulgaria
Marko Balabanov street 4, 1303 Sofia, Bulgaria

Code number of control body: BG-BIO-16, Comm. Reg. No: 203483247

bg.abg-cert.com | www.abg.at

Headquarters: Königsbrunner Straße 8, 2202 Enzersfeld, Austria

Code number of control body: AT-BIO-301, Comm. Reg. No: 78753p 


