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I.1 Document number

BG-BIO-18.100-0000140.2023.002

I.2 Operator type

☑ Operator
☐ Group of operators

I.3 Operator or group of operators

Name BIOSVIAT Ltd.
Address ul. "Samokovsko Shose" 2л, 1138 NPZ Iztok, Sofia City

1138 Mladost
Country Bulgaria ISO Code BG

I.4 Competent authority or Control authority / Control body

Authority COSMOCERT (BG-BIO-18)
Address res. complex Manastirski livadi- Iztok, bl.9, ent. B, fl. 6,

ap. 17-B , 1404, Sofia
Country Bulgaria ISO Code BG

I.5 Activity or activities of the operator or group of operators

• Preparation
• Distribution/Placing on the market
• Storing
• Import

I.6 Category or categories of products as referred to in Article 35 (7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council  and
production methods

• (b) Livestock and unprocessed livestock products
Production method:
– Organic production with non-organic production

• (d) Processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food
Production method:
– Organic production with non-organic production

• (f) Wine
Production method:
– Organic production with non-organic production

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with that
Regulation.

I.7 Date, place

Date 08 February
2023 13:26:40
+0300 EET

Place Sofia (BG)

Name and
signature

COSMOCERT

I.8 Validity

Certificate valid from 08/02/2023 to 07/02/2024

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products

en / bg https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BG-BIO-18.100-0000140.2023.002.pdf 1 / 6
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II.1 Directory of products

Name of the product Combined nomenclature (CN) code as referred to in Council
Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848

Продукти за бебета и за деца / Baby and kids products 190110 Preparations for infant use, put up for retail sale Organic
Бира / Beer 2203 Beer made from malt Organic
Хляб и сухари / Bread, bread products
Зърнени продукти / Cereal products

19 PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK;
PASTRYCOOKS' PRODUCTS

Organic

Шоколади, какао / Chocolates, cacao 18 COCOA AND COCOA PREPARATIONS Organic
кафе / coffee
Подправки / Spices

09 COFFEE, TEA, MATÉ AND SPICES Organic

Млечни продукти / Dairy products 04 DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED
OR INCLUDED

Organic

Сушени плодове / Dried fruit 08 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR
MELONS

Organic

Напитки от соя, бадем и кокос / Drinks soy, almonds and
coconuts

13 LAC; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND
EXTRACTS

Organic

Брашна / Flour 11 PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES;
INULIN; WHEAT GLUTEN

Organic

Пресни плодове / Fresh fruit
Замразени плодове / Frozen fruit

08 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR
MELONS

Organic

Пресни зеленчуци / Fresh vegetables
Замразени зеленчуци / Frozen vegetables

07 EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS Organic

Замразени месни продукти / Frozen meat products 02 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL Organic
Замразени пици и банички / Frozen pizza and pastry
Сурови крекери, хапки, десерти, барове, торти / Raw
crackers, bites, desserts, bars, cakes

19012000 Mixes and doughs for the preparation of bakers'
wares of heading|1905

Organic

Замразени морски дарове, риба и рибни продукти /
Frozen sea food, fish and fish products

03 FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER
AQUATIC INVERTEBRATES

Organic

Мед / Honey 0409 Natural honey Organic
Сладоледи / Ice cream 2105 Ice cream and other edible ice, whether or not containing

cocoa
Organic

Конфитюр  / Jams 2007 Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and
fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not
containing added sugar or other sweetening matter

Organic

Сокове и напитки / Juices and soft drinks 1302130010 Saps Organic
Бобови растения/ Legumes 0713 Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not

skinned or split
Organic

Ядкови масла / Nut butters 20 PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER
PARTS OF PLANTS

Organic

Растителни масла, кокосово масло/крем, растителна
сметана за готвене / Oilseeds, coconut oil, non-dairy cuisine
cream

15 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR
CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR
VEGETABLE WAXES

Organic

Маслини, продукти от маслини / Olives and olive’s
products

070992 Olives Organic

Тестени изделия/ Pasta 1902 Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or
other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti,
macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;
couscous, whether or not prepared

Organic

Песто и горчица / Pesto and mustard 2103 Sauces and preparations therefor; mixed condiments and
mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared
mustard

Organic

Ориз / Rice 1006 Rice Organic
Семена и ядки/ Seeds and grains 08 EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUIT OR

MELONS
Organic

Соеви продукти/ Soy products 15 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR
CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR
VEGETABLE WAXES

Organic

Захар / Sugar 1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid
form

Organic

подсладители / sweeteners 1702 Other sugars, including chemically pure lactose, maltose,
glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not
containing added flavouring or colouring matter; artificial
honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

Organic

Хранителни добавки и супер храни
Supplements and super foods

21 MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS Organic

Тахан / Tahini 1302 Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates
and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners,
whether or not modified, derived from vegetable products

Organic

Домати / Tomatoes 07020000 Tomatoes, fresh or chilled Organic
Оцет / Vinegar 22 BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR Organic
Гофрети, бисквити, кроасани, халва, барчета / Waffles,
biscuits, croissants, halva, bars

11 PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES;
INULIN; WHEAT GLUTEN

Organic

Вино / Wine 2204 Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape
must other than that of heading|2009

Organic

II.2 Quantity of products

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products
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II.3 Information on the land

II.4 List of premises or units where the activity is performed by the operator or group of operators

II.5 Information on the activity or activities carried out by the operator or group of operators and whether the activity is, or the activities are
performed for their own purpose or as a subcontractor carrying out the activity or activities for another operator, while the subcontractor remains
responsible for the activity or activities performed

II.6 Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with Article 34(3) of Regulation (EU) 2018/848

II.7 List of subcontractors carrying out an activity or activities for the operator or group of operators in accordance with Article 34(3) of Regulation
(EU) 2018/848, for which the operator or group of operators remains responsible as regards organic production and for which it has not transferred
that responsibility to the subcontractor

II.8 Information on the accreditation of the control body in accordance
with Article 40(3) of Regulation (EU) 2018/848

Name of the
accreditation body

E.SY.D. – Hellenic Accreditation System

Hyperlink to the
accreditation
certificate

http://esydops.gr/portal/p/esyd/en/showOrgInfo.
jsp?id=161424

II.9 Other information

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products

en / bg https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BG-BIO-18.100-0000140.2023.002.pdf 3 / 6
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ИЗДАДЕН

I.1 Номер на документа

BG-BIO-18.100-0000140.2023.002

I.2 Вид на оператора

☑ Оператор
☐ Група от оператори

I.3 Оператор или група от оператори

Наименовани
е

BIOSVIAT Ltd.

Адрес ul. "Samokovsko Shose" 2л, 1138 NPZ Iztok, Sofia City
1138 Младост

Държава България Код по ISO BG

I.4 Компетентен орган или контролен орган / надзорен орган

орган COSMOCERT (BG-BIO-18)
Адрес res. complex Manastirski livadi- Iztok, bl.9, ent. B, fl. 6,

ap. 17-B , 1404, Sofia
Държава България Код по ISO BG

I.5 Дейност или дейности на оператора или групата от оператори

• Подготовка
• Разпространение / пускане на пазара
• Съхранение
• Внос

I.6 Категория или категории продукти по член 35, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета и
производствени методи

• (b) Домашни животни и непреработени животновъдни продукти
Производствен метод:
– Биологично производство с небиологично производство

• (d) Преработени селскостопански продукти, включително продукти от аквакултури, предназначени за употреба като храна
Производствен метод:
– Биологично производство с небиологично производство

• (f) Вино
Производствен метод:
– Биологично производство с небиологично производство

Настоящият документ е издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 с цел да се удостовери, че операторът или групата от
оператори спазват посочения регламент.

I.7 Дата, място

Дата 08 Февруари
2023 13:26:40
+0300 EET

Mясто Sofia (BG)

Име и
подпис

COSMOCERT

I.8 Валидност

Сертификатът е валиден
от

08/02/2023 до 07/02/2024

Сертификат по член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти

en / bg https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BG-BIO-18.100-0000140.2023.002.pdf 4 / 6
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ИЗДАДЕН

II.1 Указател на продуктите

Name of the product Код по Комбинираната номенклатура (КН) съгласно
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета за продуктите,
попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 2018/848

Продукти за бебета и за деца / Baby and kids products 190110 (bg) Preparations for infant use, put up for retail sale Биологично
Бира / Beer 2203 Бири от малц Биологично
Хляб и сухари / Bread, bread products
Зърнени продукти / Cereal products

19 ХРАНИТЕЛНИ|ПРОДУКТИ, ПРИГОТВЕНИ НА БАЗАТА НА
ЖИТНИ РАСТЕНИЯ, БРАШНА, СКОРБЯЛА, НИШЕСТЕ ИЛИ
МЛЯКО; ТЕСТЕНИ СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

Биологично

Шоколади, какао / Chocolates, cacao 18 КАКАО И ПРОДУКТИ ОТ КАКАО Биологично
кафе / coffee
Подправки / Spices

09 КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ Биологично

Млечни продукти / Dairy products 04 МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПТИЧИ ЯЙЦА;
ЕСТЕСТВЕН МЕД; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД,
ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО
ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ

Биологично

Сушени плодове / Dried fruit 08 ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ
ПЪПЕШОВИ КОРИ

Биологично

Напитки от соя, бадем и кокос / Drinks soy, almonds and
coconuts

13 ЕСТЕСТВЕНИ ЛАКОВЕ, КЛЕЙОВЕ, СМОЛИ И ДРУГИ
РАСТИТЕЛНИ СОКОВЕ И ЕКСТРАКТИ

Биологично

Брашна / Flour 11 МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И
НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН

Биологично

Пресни плодове / Fresh fruit
Замразени плодове / Frozen fruit

08 ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ
ПЪПЕШОВИ КОРИ

Биологично

Пресни зеленчуци / Fresh vegetables
Замразени зеленчуци / Frozen vegetables

07 ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА
КОНСУМАЦИЯ

Биологично

Замразени месни продукти / Frozen meat products 02 МЕСА И КАРАНТИИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ Биологично
Замразени пици и банички / Frozen pizza and pastry
Сурови крекери, хапки, десерти, барове, торти / Raw
crackers, bites, desserts, bars, cakes

19012000 Смеси и теста за приготвяне на хлебарски,
сладкарски или бисквитни продукти от №|1905

Биологично

Замразени морски дарове, риба и рибни продукти /
Frozen sea food, fish and fish products

03 РИБИ И РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ И ДРУГИ ВОДНИ
БЕЗГРЪБНАЧНИ

Биологично

Мед / Honey 0409 Естествен мед Биологично
Сладоледи / Ice cream 2105 Сладолед за консумация, дори съдържащ какао Биологично
Конфитюр  / Jams 2007 Конфитюри, желета от плодове, мармелади, пюрета

от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или
черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без
прибавка на захар или други подсладители

Биологично

Сокове и напитки / Juices and soft drinks 1302130010 Сокове Биологично
Бобови растения/ Legumes 0713 Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с

обелени люспи или начупени
Биологично

Ядкови масла / Nut butters 20 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ
ИЛИ ДРУГИ ЧАСТИ ОТ РАСТЕНИЯ

Биологично

Растителни масла, кокосово масло/крем, растителна
сметана за готвене / Oilseeds, coconut oil, non-dairy cuisine
cream

15 МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ
РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО
РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ
ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН
ПРОИЗХОД

Биологично

Маслини, продукти от маслини / Olives and olive’s
products

070992 Маслини Биологично

Тестени изделия/ Pasta 1902 Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с
месо или други продукти) или обработени по друг начин,
такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли,
канелони; кус-кус, дори приготвен

Биологично

Песто и горчица / Pesto and mustard 2103 Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани
подправки; синапено брашно и готова горчица

Биологично

Ориз / Rice 1006 Ориз Биологично
Семена и ядки/ Seeds and grains 08 ПЛОДОВЕ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ; ЦИТРУСОВИ ИЛИ

ПЪПЕШОВИ КОРИ
Биологично

Соеви продукти/ Soy products 15 МАЗНИНИ И МАСЛА ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ
РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД; ПРОДУКТИ ОТ ТЯХНОТО
РАЗПАДАНЕ; ОБРАБОТЕНИ МАЗНИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ
ЦЕЛИ; ВОСЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ИЛИ РАСТИТЕЛЕН
ПРОИЗХОД

Биологично

Захар / Sugar 1701 Захар от захарна тръстика или от цвекло и
химически чиста захароза, в твърдо състояние

Биологично

подсладители / sweeteners 1702 Други видове захар, включително лактоза, малтоза,
глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо
състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или
оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с
естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани
меласи

Биологично

Хранителни добавки и супер храни
Supplements and super foods

21 РАЗНИ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Биологично

Тахан / Tahini 1302 Растителни|сокове|и|екстракти; пектинови
материали, пектинати|и пектати; агар -агар и други
лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения,
дори модифицирани

Биологично

Домати / Tomatoes 07020000 Домати, пресни или охладени Биологично
Оцет / Vinegar 22 БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ

ОЦЕТ
Биологично

Сертификат по член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти

en / bg https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BG-BIO-18.100-0000140.2023.002.pdf 5 / 6
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ИЗДАДЕН

II.1 Указател на продуктите

Name of the product Код по Комбинираната номенклатура (КН) съгласно
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета за продуктите,
попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 2018/848

Гофрети, бисквити, кроасани, халва, барчета / Waffles,
biscuits, croissants, halva, bars

11 МЕЛНИЧАРСКИ ПРОДУКТИ; МАЛЦ; СКОРБЯЛА И
НИШЕСТЕ; ИНУЛИН; ПШЕНИЧЕН ГЛУТЕН

Биологично

Вино / Wine 2204 Вина от прясно грозде, включително обогатените с
алкохол; мъст от грозде, различна от тази от №|2009

Биологично

II.2 Количество на продуктите

II.3 Информация за земята

II.4 Списък на обектите (помещенията) или единиците, където операторът или групата оператори осъществява дейността

II.5 Информация за дейността или дейностите, извършвани от оператора или групата от оператори, и дали те извършват тези дейности
за собствена сметка или като подизпълнител, извършващ дейността или дейностите за друг оператор, като подизпълнителят
продължава да носи отговорност за извършваните дейности.

II.6 Информация за дейността или дейностите, извършвани от подизпълнителя, който е трета страна, в съответствие с член 34, параграф
3 от Регламент (ЕС) 2018/848

II.7 Списък на подизпълнителите, извършващи дейност или дейности за оператора или групата от оператори съгласно член 34, параграф
3 от Регламент (ЕС) 2018/848, за които операторът или групата от оператори остават отговорни по отношение на биологичното
производство и за които отговорността не е прехвърлена на подизпълнителя.

II.8 Информация за акредитацията на надзорния орган по член 40,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848

Наименование на
органа по
акредитация

E.SY.D. – Hellenic Accreditation System

Хипервръзка към
сертификата за
акредитация

http://esydops.gr/portal/p/esyd/en/showOrgInfo.
jsp?id=161424

II.9 Друга информация

Сертификат по член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти
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