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Серт. №: 4-01789-2015

Интернет кафе-БГ ЕООД
 

Ул. "Аксаков" № 22, 1000 София

БЪЛГАРИЯ

основна дейност: търговец

Споменатия по-горе оператор притежава валиден договор за контрол с Австрия Био Гаранти 
ГмбХ (AT-BIO-301, акредитирана съгласно стандарт EN 45011), представлявана в България от 
ТП Австрия Био Гаранти (BG-BIO-16) от 11.08.2015 г. На базата на направената на 18.08.2015 
г. инспекция операторът е сертифициран по:

•  Регламент (ЕО) № 834/2007, с правила за прилагане (текуща версия)

Настоящия документ се издава въз основа на член 29, параграф 1от 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 
билогични продукти.

Био билки  Био брашна  
Био бульони  Био застройки  
Био зехтини  Био зърнени закуски  
Био зърнени храни  Био кафета  
Био кълнове  Био оцети  
Био пастети  Био подправки  
Био подсладители  Био протеини  
Био семена  Био сладка  
Био сокове и  напитки  Био сосове  
Био спагети/паста  Био студено пресовани масла  
Био супер храни  Био сурови десерти  
Био сушени плодове  Био хранителни добавки  
Био чайове  Био шоколади  
Био ядки  Био ядкови масла  
Био ядкови млека
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Този сертфикат се отнася за гореописаните продукти.
Този сертификат е валиден до 31.12.2016 г.

Този сертификат сe състои от 2 страници.

Изпълнителен директор
Дип.-инж. Xанс Mаценбергер (отговорен за сертификацията)

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

Ръководство
Живко Джамяров (отговорен за инспекциите)

ТП Австрия Био Гаранти
ул. Св.Седмочисленици 6, София, България

Код на контролната служба: BG-BIO-16
Идент. №: 176467559

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: 4-01789-2015

Internet Cafe-BG Ltd.
 

"Aksakov" street No 22, 1000 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 EN 45011), represented in Bulgaria by TP Avstria Bio 
Garanti (BG-BIO-16) since 2015-08-11. On the basis of the inspection conducted on 2015-08-18 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 broths  Organic coffees  
Organic cold-pressed oils  Organic dried fruits  
Organic drinks and juices  Organic flours  
Organic food supplements  Organic grains  
Organic herbs  Organic jams  
Organic mueslis  Organic nut milks  
Organic nut oils  Organic nuts  
Organic olive oils  Organic pasta and spaghetti  
Organic pates  Organic protein powders  
Organic raw desserts  Organic sauces  
Organic seeds  Organic spices  
Organic sprouts  Organic super foods  
Organic sweeteners  Organic teas  
Organic vinegars  Оrganic chocolates  
Оrganic food additives
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This certificate relates exclusively with those products listed 
above.
This certificate is valid until 2016-12-31.

Managing Director
Dipl.-Ing. Hans Matzenberger (responsible for certifications)

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

Office Manager
Jivko Djamiarov (responsible for inspections)

TP Avstria Bio Garanti
ul. Sv. Sedmochislenitzi 6, 1421 Sofia, Bulgaria

Code number of control body: BG-BIO-16
Comm. Reg. No: 176467559

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 


