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Серт. №: 4-01230-2017

АРМИНА ЕООД
 

бул. „Янко Сакъзов“ № 50, 1504 София

БЪЛГАРИЯ

Oсновна дейност: Търговец

Споменатият по-горе оператор притежава валиден договор за контрол с Австрия Био Гаранти 
ГмбХ (AT-BIO-301, акредитирана съгласно стандарт ISO 17065), представлявана в България от 
Австрия Био Гаранти Клон България (BG-BIO-16) от 10.08.2016 г. На базата на направената 
на 03.05.2017 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.

Австрия Био Гаранти ГмбХ потвърждава, че споменатите по-долу продукти, отговарящи на 
изискванията на гореспоменатия регламент могат да бъдат етикетирани и продавани като 
биологични продукти.

Био бадеми
Био Етерични масла
Био растителни масла
Био розови листенца и пъпки
Био Флорални води
Био Цветове и листа
Био Цвят от Лавандула (Lavandula Angustifolia)
Био Ядки
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Този сертфикат се отнася за гореописаните продукти.
Този сертификат е валиден до 31.12.2018 г.

Този сертификат сe състои от 2 страници.

Изпълнителен директор
Дипл.-инж. Xанс Mаценбергер

Сертификатът запазва своята валидност
по време на този период ако:
a) Продуктите отговарят на изискванията
b) Наличен е валиден договор за контрол

Отдел преработка
Александър Буксбаум, Бакалавър инж.

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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Cert. No: 4-01230-2017

ARMINA LTD
 

“Yanko Sakuzov" Boulv. № 50, 1504 Sofia

BULGARIA

Main activity: trader

The above mentioned operator 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 2016-08-10. On the basis of the inspection conducted 
on 2017-05-03 the operator is certified according to the following rules:

•  Regulation (EC) No 834/2007 and Implementing Rules, current version

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.

Austria Bio Garantie GmbH confirms that the products named below may be distributed according to 
the above mentioned specification and with terms referring to the organic production:

Organic almonds
Organic essential oils
Organic floral waters
Organic flowers, petals, leaves
Organic Lavender - flower (Lavandula Angustifolia)
Organic nuts
Organic Plant oils
Organic rose petals and buds
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This certificate relates exclusively with those products listed 
above.
This certificate is valid until 2018-12-31.

Managing Director
Dipl.-Ing. Hans Matzenberger

During this period, the certificate retains
its validity only if:
a) The products fulfill specifications.
b) A valid supervisory contract is in evidence.

Department processing
Alexander Buxbaum, Bakk. tech.

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 


