
 

 

 СЕРТИФИКАТ / CERTIFICATE 
в съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848 относно  

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти  
in accordance with article 35 (1) of Regulation (EU) 2018/848 on 

organic production and labeling of organic products 
 

№ BG-BIO-19-0110-2022 ☒ Оператор / Operator 

☐ Група оператори - вж. приложението /  

Group of operators - see annex 

БГ Хайв ООД 
ул. Николай Лилиев No 26, вх. A, ап. 8  
р-н Лозенец, п.к. 1421, гр. София 
 
BG Hive Ltd.  
26 Nikolay Liliev str. ent. A, ap.8 
1421 Sofia – Lozenets, Bulgaria 

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД, BG-BIO-19 
бул. „България“ № 14 Б 
5000 Велико Търново, България 
 
MAKOM CERTIFICATION Ltd., BG-BIO-19 
14B Bulgaria blvd. 
5000 Veliko Tarnovo Bulgaria 

Дейност(и) на оператора или групата оператори / Activit(y)(ies) of the operator or group of operators: 

☐ Производство / Producing                                                            ☒ Съхранение / Storing 

☒ Подготовка / Preparаtion                                                              ☐ Внос / Import 

☒ Разпространение/Пускане на пазара / Placing on the market   ☐ Износ / Export 

Категория(и) продукти съгласно член 35, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/848 и методи на 
производство /  
Categor(y)(ies) of products as referred to in Article 35 (7) of Regulation (EU) 2018/848 and production 
methods: 

- преработени селскостопански продукти, предназначени за употреба като храна / processed 
agricultural products for use as food 
Метод на производство / Production method:  

☒ биологично производство, с изключение на преходния период / organic production excluding 

during the conversion period 

☐ производство през преходния период / production during the conversion period 

☐ биологично производство, с небиологично производство / organic production with non-organic 

production 

Настоящият документ е издаден в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 с цел да удостовери, 
че операторът отговаря на изискванията на посочения регламент. 
This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator 
or meets the requirements of that Regulation. 

Дата, място / Date, place: 11.11.2022, В. Търново / V. Tarnovo 
Сертификатът е валиден от / Certificate valid from 11.11.2022 до / to 30.11.2023 
 
В. Василев / V. Vasilev 
Ръководител ОСП МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ подпис / 
Manager of PCB MAKOM CERTIFICATION signature: 

 
Сертификат за акредитация, рег. № 11 ОСП/ 10.12.2021 г., валиден до 23.12.2023 г., издаден от ИА БСА, съгласно   
изискванията за стандарт БДС EN ISO/ IEC 17065:2012 
Accreditation certificate, reg. № 011 PCB/ 10.12.2021, valid till 23.12.2023, issued by EA “BAS”, according to the  
requirements of БДС EN ISO/ IEC 17065:2012               
 
 
 
 
 
 
Не се допуска използването на копия от настоящия сертификат или на части от него, освен с писмено 
разрешение на ОСП, издал сертификата. Сертификатът може да бъде отнет при неправомерно позоваване 
или неправилна употреба./ Not allowed to use copies of this certificate, or parts thereof, except with the written 
permission of the PCB that issued the certificate. The certificate can be revoked by inappropriate reference or misuse. 

 
ФР 7.6.1 Версия 2, Ревизия 1 



 

 

 

Количество на продуктите / Quantity of products 

Наименование на продукта и/или код по КН, както е 
посочено в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета за 
продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 
2018/848 / Name of the product and/or CN code as 
referred to in Regulation (EEC) No 2658/87 for products 
within the scope of Regulation (EU) 2018/848 

□ биологични 

□ произведени при преход 
към биологично 
производство /  

□ Organic  

□ in-conversion 

Прогнозна оценка на количеството в 
килограми, литри или, когато е 
приложимо, в брой единици 
Quantity estimated in kilograms, litres 
or, where relevant, in number of units 

пчелен мед / honey 
биологични / organic 

 

съгласно преработени, закупени и 
търгувани количества 

according to processed, purchased 
and traded quantities 

 

пчелен прашец / bee pollen 
биологични / organic 

 

прополис / propolis биологични / organic 

пчелен мед с портокалово масло и канела /  
honey with orange essential oil and cinammon  

биологични / organic 

пчелен мед с лимонено масло и джинджифил /  
honey with lemon essential oil and ginger 

биологични / organic 

пчелен мед с прополис / honey with propolis биологични / organic 

пчелен мед с куркума и черен пипер / honey with 
curcuma and black pepper 

биологични / organic 

сладко от ягоди / strawberry jam биологични / organic 

сладко от малини / raspberry jam биологични / organic 

сладко от горски плодове / wild berry jam биологични / organic 

сладко от вишни / sour cherry jam биологични / organic 

сладко от боровинки / blueberry jam биологични / organic 

 
Списък на помещенията или единиците, където операторът или групата от оператори осъществява дейността 
/ List of premises or units where the activity is performed by the operator or group of operators 

□ Адрес или геолокация 

□ Address or geolocation 

□ Описание на дейността или дейностите, посочени в част I, точка 5 
/ Description of the activity or activities as referred to in point 5 of part I 

бул. Шести септември No 252, 4000 гр. Пловдив, 
България / 
252 Sixth September Blvd., 4000 Plovdiv, Bulgaria 

Подготовка / Preparаtion         

□ Разпространение/Пускане на пазара / Placing on the market   

□ Съхранение / Storing                                                        

 
Информация за акредитацията на надзорния орган в съответствие с член 40, параграф 3 от  
Регламент (ЕС) 2018/848 / Information on the accreditation of the control body in accordance with Article 40(3) of 
Regulation (EU) 2018/848:  

Name of the accreditation body: Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" / 
Bulgarian Accreditation Service" (BAS) 
 

hyperlink to the accreditation certificate / сертификат за акредитация:  
https://www.nab-bas.bg/register/download-file?id=4577 
 
 
 
 
 

https://www.nab-bas.bg/register/download-file?id=4577

