
С
е
р
ти
ф
и
ка
т

Сертификат съгласно член 35, параграф 1 от Регламент

(ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти

1. Сертификат Номер 2. Категоризация

ОператорCO-303868

3. Име и адрес на оператора 4. Име и адрес на контролиращото лице,  
код номер

Смартбио ООД
Ул.Данаил Дечев № 7, ап.14
1407 София, България

Оператор номер: CE-202012

CERES GmbH
Vorderhaslach 1
91230 Happurg, Germany
www.ceres-cert.com
BG-BIO-04

Дата на последна инспекция: 18-08-2022 г.

5. Дейност или дейности на оператора

¨ Производство

¨ Подготовка

ý Дистрибуция/Пускане на пазара ¨ Внос

ý Съхранение ý Износ

6. Категория или категории продукти, както е посочено в член 35, параграф 7 от 
Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета (1) и методи за 
производство

преработени земеделски продукти, включително продукти от аквакултури, 
използващи се за храна

ý

Метод на производство:

производство на биологични продуктиý

CERES GmbH
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Сертификат съгласно член 35, параграф 1 от Регламент

(ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и 

етикетирането на биологични продукти

Сертификат номер на продължението CO-303868

Списък/Лист на продуктите

Изброените по-долу продукти на оператора могат  да бъдат считани като:

с обозначение за биологично производство

Honey Style Био енерджи
Биологичен растителен пробиотик "Провиотик" ХБ Джуниър – насипно и таблетки
Биологичен растителен пробиотик „Провиотик“ капсули
Биологичен растителен пробиотик „Провиотик“ сашета (насипно)
Биологичен растителен пробиотик „Провиотик“ таблетки
Биологичен растителен пробиотик „Смартбио от Провиотик“ капсули

Този документ е издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848, за да удостовери, че 
операторът спазва този регламент.

Този сертификат запазва валидността си през указания период при условие, че:
а) Продуктите трябва да бъдат в съответствие с посочените разпоредби.
б) Има валиден договор за контрол.

7. Дата, място: 30-11-2022 г., Happurg

Име и подпис на котролиращото лице

Ръководител на отдела
Idaniurka Tamayo

Управител
Bernhard Schulz

8.  Валидността на сертификата е от 30-11-2022 до 31-12-2023 г.
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Certificate pursuant to article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on 

organic production and labelling of organic products

Continuation Certificate Number CO-303868

1. Document number 2. Categorization

OperatorCO-303868

3. Name and address of the operator 4. Name and address of the control body, code 
number

Smartbio Ltd
7 Danail Dechev St
1407 Sofia, Bulgaria

Customer No: CE-202012

CERES GmbH
Vorderhaslach 1
91230 Happurg, Germany
www.ceres-cert.com
BG-BIO-04

Date of last inspection: 2022-08-18

5. Activity or activities of the operator

¨ Production

¨ Preparation

ý Distribution/Placing on the market ¨ Import

ý Storing ý Export

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 (1) and production methods

processed agricultural products, including aquaculture products, for use as foodý

Production method:

production of organic productsý
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Certificate pursuant to article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on 

organic production and labelling of organic products

Continuation Certificate Number CO-303868

Directory of products

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

with terms referring to the organic production

Organic honey based dietary supplement
Organic plant probiotic "Proviotic" HB Junior – in bulk and tablets
Organic plant probiotic “Proviotic” capsules
Organic plant probiotic “Proviotic” sachetes (in bulk)
Organic plant probiotic “Proviotic” tablets
Organic plant probiotic “Smartbio by Proviotic” capsules

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

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

7. Date, place: 2022-11-30, Happurg

Name and signature on behalf of the issuing control body

Technical site manager
Idaniurka Tamayo

Managing Director
Bernhard Schulz

8.  Certificate valid from 2022-11-30 until 2023-12-31
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