Certificate
Сертификат

"In Conversion to Organic Farming"
„В преход към биологично стопанство”

Of conformity with Regulations (EC) 834/07 and (EC) 889/08
(за съответствие с Регламенти (ЕС) 834/07 и (ЕС) 889/08)

Certificate Number: 48919
Сертификат Номер

issued by CERES (BG-BIO-04) to (издаден от CERES (BG-BIO-04) на):
AVELANA 2016 LTD / АВЕЛАНА 2016 ЕООД
Nadezhda, block 416, entr B, fl. 4, ap. 22 / ЖК Надежда, бл.416, вх.Б, ет.4, ап. 22
Sofia 1231 / гр. София 1231
Bulgaria / България
Client CERES BG NUMBER: CERES BG-0662

This certificate covers the following products and activities (сертификатът е издаден
за следните продукти и дейности):
Product
(продукт)
Morello / Вишни
Meadows / Ливади за
косене

Area
(площ) ha

Status
(статус)

123.97

1st year conversion (conversion ends on 05.01.2020) /
1ва година преход (преходният период приключва на
05.01.2020)
1st year conversion (conversion ends on 05.01.2019) /
1ва година преход (преходният период приключва на
05.01.2019)

67.2

Activities (дейности):

 Agricultural production (земеделска продукция)
Please note / Моля обърнете внимание

Products in first year of conversion are conventional. No reference to "organic" or "in conversion to organic"
is allowed for sales of such products. / Продукти в първа година преходен период са конвенционални.
Не е позволено позоваване на „биологично“ или „в преход към биологично“ при продажбата на такива
продукти.

Happurg, 29.09.2017

Johannes Tschich, CERES GmbH
Inspection date:10.09.2017

Certificate expires for all activities: 30.09.2018

Дата на инспекцията:

Валидността на сертификата за всички дейности е:

Note that this certificate applies only to the organic mode of production according to Art. 29(1) of Reg. (EC) 834/07, and
not to any other aspect of food quality. The CERES Seal is property of CERES GmbH, Happurg, Germany) (4.8.1.5en v
280814)

(Забележка: Този сертификат се прилага единствено по отношение на биологичното производство съгласно чл. 29(1) на
Регламент (ЕС) 834/07 и не се отнася за качеството на хранителните продукти).
Логото на CERES е собственост на CERES GmbH, Хапург, Германия)

CERES GmbH
Vorderhaslach 1
91230 Happurg
Germany

Phone: +49-9158-928290
Fax: +49-9158-9289862
E-mail: ceres@ceres-cert.com
www.ceres-cert.com
Trade Register: HRB 21261

ISO/IEC 17065 accredited
for product certification by:

(4.8.1.5bg 28.08.2014)

