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ISO/IEC 17065 accredited for
product certification by:

Certificate
Сертификат

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

Certificate Number: 83989
Сертификат Номер

issued by CERES (BG-BIO-04) to (издаден от CERES (BG-BIO-04) на):
Subcontractor / Подизпълнител

SEVEX PHARMA LTD. / СЕВЕКС ФАРМА ООД
76, KRICHIM STR. / УЛ. КРИЧИМ № 76

1164 SOFIA / СОФИЯ - 1164
BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

CERES-BG-0801-01

Contractor / Възложител
Smartbio Ltd. / СмартБио ООД
7 Danail Dechev str., ap. 14 / ул.

Данаил Дечев 7, ап. 14
Sofia 1407 / София 1407

Bulgaria / България
CERES-BG-0801

Product
(продукт)

Status
(статут)

Products of Smartbio Ltd. /
Продукти на Смартбио ООД

Organic / Биологичен

Activities (дейности):
Ø Storage (съхранение)

Happurg, 07.04.2021                                      Daniel Matov, CERES GmbH

Inspection date: 09.03.2021          Certificate valid from date of issuance to: 31.12.2022
Дата на инспекцията:                          Валидността на сертификата e от дата на издаване, до:

Any previous versions of the certificate issued to the above-mentioned operator under the same standard and with the
same scope, lose their validity from the date of issuance of this new certificate. The operator is subject to the control
system and fulfills the requirements of the above-mentioned regulations / Всички предишни версии на
сертификата издадени на горепосочения оператор, според същия стандарт и същия обхват, губят
валидността си от датата на издаване на този нов сертификат. Декларираният оператор е подложил
дейността си на контрол и изпълнява изискванията, определени в горепосочените регламенти“

The CERES certifier code BG-BIO-04 must be used on all labels, delivery notes, invoices and other relevant
documents related to organic sales. / Кодът на CERES БГ-БИО-04 трябва да присъства на всички
етикети, фактури и всякакви други документи, свързани с продажбата на биологични продукти
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 (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).
CERES authorises the above mentioned operator to use the CERES seal on the organic products specified above, but not on products
in conversion. The CERES Seal is property of CERES GmbH, Happurg, Germany. (CERES дава право на оператора да използва
логото на CERES за посочените по-горе продукти, но не за продукти в преход. Логото на CERES е собственост на
CERES GmbH, Хапург, Германия) (4.8.1.5.3en v20.11.2019)


