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ТАРИФА ЗА КОНТРОЛ  

НА 

ПРОДУКТИ 

 ЗГУ „Горнооряховски суджук” 

 ХТСХ „Филе Елена” 

 ХТСХ „Луканка Панагюрска” 

 ХТСХ „Роле Трапезица” 

 ХТСХ „Кайсерован врат Тракия” 

 ХТСХ „Пастърма Говежда” 
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Таксите посочени в настоящата тарифа се отнасят за контрола и сертификацията на продукти от 
месопреработвателната промишленост с обозначение като „ЗГУ” и „ХТСХ”, а именно следните: 
 

 ЗГУ „Горнооряховски суджук” 
 ХТСХ „Филе Елена” 
 ХТСХ „Луканка Панагюрска” 
 ХТСХ „Роле Трапезица” 
 ХТСХ „Кайсерован врат Тракия” 
 ХТСХ „Пастърма Говежда”.  
 

Настоящата тарифа за контрол се отнася за фирмите- заявители и представлява неразделна част от 
договора, който операторът подписва при присъединяването си в системата на контрол. 
 

Всички разходи, посочени в настоящата тарифа, трябва да се считат без включено ДДС. 
 
2. ЦЕНОВА ОФЕРТА 

„Био Сертификейшън” ЕООД установява, като възнаграждение за контрол и сертификация 
следните годишни такси: 
 
  Оферта за оператори с годишно производство от 1000 кг до 50 000 кг: 
 
- Сертификация на един продукт с обозначение „ЗГУ”/ „ХТСХ”: 1190 лева; 
- Сертификация на два продукта с обозначение „ЗГУ”/ „ХТСХ”: 1970 лева; 
- Сертификация на три продукта с обозначение „ЗГУ”/ „ХТСХ”: 2560 лева. 
- Сертификация на повече от три продукта с обозначение „ЗГУ”/ „ХТСХ”: 2560 лева + 500 лева за всеки 
следващ продукт. 
 
   Оферта за оператори с годишно производство, превишаващо 50 000 кг: 
 
- Сертификация на един продукт с обозначение „ЗГУ”/ „ХТСХ”: 2070 лева; 
- Сертификация на два продукта с обозначение „ЗГУ”/ „ХТСХ”: 3380 лева; 
- Сертификация на три продукта с обозначение „ЗГУ”/ „ХТСХ”: 4360 лева. 
- Сертификация на повече от три продукта с обозначение „ЗГУ”/ „ХТСХ”: 4360 лева + 895 лева за всеки 
следващ продукт. 
 
Посочената тарифа обхваща следните дейности, предвидени в плана за контрол: 
- Документална оценка; 
- Процедура по признаване (при първо присъединяване и препотвърждаване);  
- Приемане и вписване в Списъка на контролираните оператори; 
- Първоначална инспекционна проверка; 
- Поддържане на изискванията; 
- Надзорни инспекционни проверки  

 
 
3. РАЗХОДИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С  КОНТРОЛА 

 
 3.1 Дейности, които не са включени във фиксираната годишна вноска: 

A. Допълнителни инспекционни проверки, целящи да установят прилагането на евентуални 
корективни и превентивни мерки при открити несъответствия при операторите; 
 

Б. Първоначални и / или допълнителни инспекционни проверки, които не са предвидени в редовния 
план за контрол; 
 

        В. Допълнителни инспекционни проверки в резултат на значителни изменения, съобщени от 
оператора; 

Таксата за отделните дейности е 340 лева. 
 

mailto:biocertification2015@gmail.com


 

ТАРИФА ЗА КОНТРОЛ ЗНП/ ЗГУ/ ХТСХ  Ф 7.2-05 – ЗНП/ЗГУ/ХТСХ 
Версия 1.1 

Разработил: ОтК Утвърдил: РОСП на 29.11.2018 
 

                       

гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Сливница“ № 6, ет. 3, офис № А1,  Тел.: 0888578047, е-mail:biocertification2015@gmail.com, 

www.biocertification.eu 

 

Стр.  3 от 3 

           3.2   Разходи за лабораторни анализи 
 

           А. Разноските за взимане на проби при извършването на предвидените аналитични проби, с 
честота, планирана в плана за проверките, ще бъдат включени към разходите на оператора по 
ценоразпис на акредитираната лаборатория. 
 
4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 
 Плащането на фиксираната вноска трябва да бъде заплатено първоначално (при първото включване в 
системата за контрол) и през следващите години (потвърждаване към системата за контрол) към момента 
на изпращане и подписване от страна на оператора на заявлението  за присъединяване, така както е 
описано в техническата документация. 
 
 
5. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
Неизпълнението на финансовите задължения от страна на оператора в системата за контрол, 
генерира искане за плащане от „"Био Сертификейшън” . Искането се състои от изпращане на банково 
извлечение и писмо, които показват сумата за плащане, срока и начина на плащане. 
 
 
6. РАЗХОДИ ОТНОСНО ЖАЛБИ 

 
Операторите могат да представят жалби пред Комисия по жалби и възражения (КЖВ) на "Био 
Сертификейшън”  срещу наложени наказателни мерки от органа. Разходите, свързани с управлението 
на жалбата ще бъдат за сметка на загубилата страна, посочена в решението на Комисия по жалби и 
възражения (КЖВ). 
 
7.   ОТКАЗ 

 
Операторите, които доброволно преустановят дейността си, които окончателно прекратяват дейност или 
се отказват от системата през годината са длъжни да внесат фиксираната годишна такса. 

 

 

          

ЗА ПРИЕМАНЕ:   ОПЕРАТОР 

Дата  

 

Подпис и печат 
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