Приложение № 4
Бланка на сертификат за съответствие1 на Българско розово масло със ЗГУ
Лого на контролиращото лице
(към 08.2020: Био Сертификейшън ЕООД или Нутрамед ЕООД)

Сертификат за съответствие № …./ …. г.
Certificate of compliance No. …/….
Продуктова спецификация
Product specification
ЗГУ „Българско розово масло“
Bulgarsko rozovo maslo PGI
Регламент (ЕС) № 1151/2012
Regulation (EU) No. 1151/2012
Въз основа на извършените проверки по отношение на продукта със ЗГУ „Българско розово
масло“
On the basis of controls done with respect to the product Bulgarsko rozovo maslo PGI
Контролиращото лице: (Био Сертификейшън или Нутрамед)
Control body:
Разрешавам на:
Authorize:
Име на оператора: …

(към 12.2020 г. са: „АЛТА ОЙЛС“ ЕООД ; „АЛТЕЯ ОРГАНИКС“ ООД ; „БГ ОЙЛС“ ООД ; „БУЛАТТАРС
ПРОДАКШЪН КОМПАНИ” ООД ; „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД ; „ГАЛЕН-Н“ ЕООД; „ЕНЬО БОНЧЕВ” ООД ; „ЕНЬО БОНЧЕВ ПРОДАКШЪН” ООД;
„КАТЕКО“ ООД ; „НАТЮРБЕЙС“ АД ; „РОЗАРИУМ“ ЕООД ; „СИРОНА“ АД)

Operator: ….
Адрес на оператора: …
Address of operator: ….
Код на оператора: …
Operator code: …
ЕИК:…
UIC:…
Пускането на пазара на продукта с означение ЗГУ
To market the product designated PGI
Валидността на сертификата е обвързана с непрекъснато спазване на спецификацията за производство, на плана за
контрол на органа за сертификация (Био Сертификейшън или Нутрамед) и с резултатите от надзора. Пускането на
продукта в търговската мрежа е обвързано с одобрението на етикетите / рекламните материали от страна на органа
по сертификация (Био Сертификейшън или Нутрамед)
The validity of this Certificate is subject to constant observation of the product specification; Control body (….) inspection schedule
and the supervision results. The product will be placed on the market subject to the approval of Control body (….) on the labels and
packaging.
Дата на издаване:
Date of issue:
Валидно до:
Date of expire:
Отговорно лице:
1

За сертификат за съответствие е създаден национален код 1CRZ,

който се вписва в клетка 44 (Е.Д. 2/3)

Person in charge:

Приложение № …./…г. към Сертификат за съответствие № …./…..г.
Annex No. …./….. to Certificate of compliance No. …/…
Продуктова спецификация
Product specification
ЗГУ „Българско розово масло“
Bulgarsko rozovo maslo PGI
Регламент (ЕС) № 1151/2012 и Регламент (ЕС) № 1020/2014
Regulation (EU) No. 1151/2012 and Regulation (EU) No. 1020/2014
Въз основа на извършените проверки по отношение на продукта със ЗГУ „Българско розово
масло“
On the basis of controls done with respect to the product Bulgarsko rozovo maslo PGI
Контролиращото лице: (Био Сертификейшън ЕООД или Нутрамед ЕООД)
Control body:
Потвърждава, че
Confirms that:
Оператор: ….

(към 12.2020 г. са: „АЛТА ОЙЛС“ ЕООД ; „АЛТЕЯ ОРГАНИКС“ ООД ; „БГ ОЙЛС“ ООД ; „БУЛАТТАРС ПРОДАКШЪН
КОМПАНИ” ООД ; „БЪЛГАРСКА РОЗА“ АД ; „ГАЛЕН-Н“ ЕООД; „ЕНЬО БОНЧЕВ” ООД ; „ЕНЬО БОНЧЕВ ПРОДАКШЪН” ООД; „КАТЕКО“ ООД ;
„НАТЮРБЕЙС“ АД ; „РОЗАРИУМ“ ЕООД ; „СИРОНА“ АД)

Operator: ….
Код на оператора: ….
Operator code: …..
През ….. г. е контролиран за следните количества:
In year 20… has been controlled for the following quantities:
Общо произведено количество: …. кг.
Total production produced: …..kg.
Сертифицирано количество с означение като ЗГУ, което съответства на спецификацията на
продукта: ….. кг.
A certified quantity with the designation PGI that corresponds to the product specification: …..kg.
Сертифицирано количество на склад от предходни години с означение като ЗГУ: ……кг.
A certified quantity in stock from the previous years with the designation PGI: …. kg.
Дата на издаване:
Data of issue:
Валидно до:
Date of expire:
Отговорно лице:
Person in charge:

