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ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ  

по сертификация и контрол на продукти 

 съгласно Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО)889/2008 

 

1. Административни  такси за: 

1.1. Производство - растениевъдство/животновъдство/събиране на диворастящи – 390 лв.  

1.1.1. за оранжерийно производство - 630 лв.  

1.1.2. за разсадници - 800 лв. 

1.1.3. за производство на гъби в оранжерии - 800 лв. 

1.2. Преработка/съхранение/търговия/внос – 1250 лв., за малки занаятчийски предприятия – 750 лв.  

1.3. Допълнителна такса за ревизия/издаване на сертификат при промяна на обхвата– 100 лв 

 

2. Такси за извършване на инспекции при: 

2.1. Производство-растениевъдство, животновъдство, пчеларство, събиране на диворастящи–200,00лв. 

2.2. Преработка/съхранение– 550,00 лв. 

2.3. Търговия/внос/съхранение – 550,00 лв. 

 

3. Такси за контрол на производство  

3.1. Биологично производство - Растениевъдство: 

3.1.1. Обработваеми площи със зърнени и фуражни култури – 2,00 лв./дка; 

3.1.2. Обработваеми площи със зеленчуци и градински култури на открито – 4,50 лв./дка; 

3.1.3. Обработваеми площи с трайни насаждения (овощни, лозя, шипки, малинови, ягодови и др. 

култури) – 5,50 лв. дка; 

3.1.4. Обработваеми площи с култивирани билки и медицински култури – 3,00 лв./дка; 

3.1.5. Ливади и пасища – 1 лв./дка; 

3.1.6. Оранжерии и разсадници – 40 лв/дка 

3.1.7. Разсадници на открито – 5 лв/дка 

3.2  Събиране на диворастящи продукти. Начислява се променлива годишна такса: 0,004 лв./ кг. 

3.3 Преработка/съхранение/търговия/внос Начислява се променлива годишна такса на годишно 

производство над 100 000 кг. от 0,004 лв./ кг. 

 

За стопанства над 100 ха – таксата се договаря допълнително 

 

3.4. Биологично производство - Животновъдство: - 9,00лв /ЖЕ 

3.4.1. Едър рогат добитък, крави, волове, биволи и др. – 9,00 лв./бр.; 

3.4.2. Телета за угояване – 3,60 лв./бр.; телета до 2 г.- 5,40 лв./бр.; 

3.4.3. Дребен добитък, кози, овце и др. – 1,35 лв./бр.; 

3.4.4. Свине – 4,5 лв./бр.; 

3.4.5. Птици за яйца или месо – 0,13 лв./ бр.; 

3.4.6. Пчеларство – 3,00 лв./бр. 

 

Посочените цени са  български лева и са без начислено ДДС. 
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УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ТАКСИТЕ  

Посочените тарифи са за следните услуги:  

 прием и обработка на документи за включване в система на контрол, и последващ надзор;  

 инспекции, съгласно плана за типа на годишен контрол;  

 издаване на писмени доказателства (сертификат/сертификационно писмо, съгласно чл. 29, Параграф 

1 от Регламент (ЕО) 834/2007)  

 публикуване на сертификати и документи; 

 поддържане и въвеждане на данни в официалните бази за сертифицираните оператори.  

 

 

УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ТАКСИТЕ 

Посочени са както следва: 

 Допълнителни обявени и необявени инспекции, допълнителни инспекции, които не са 

предвидени в плана за годишен контрол, като например: подаване на молба за намаляване на 

преходния период, затваряне на несъответствия и т.н. – 340,00 лв за дейност производител на 

непреработени земеделски продукти, 550,00 лв за дейност преработка, съхранение, търговия, 

внос. 

 Анализи, предвидени от плана за годишен контрол, както и анализи, извън годишния план за 

контрол – по ценоразпис на избраната акредитирана лаборатория  

 Всичко не посочено в предходните точки – ще бъде съгласувано с ръководството на Био 

Сертификейшън ЕООД 

 

 

При първоначална сертификация сумата се заплаща по изготвена оферта съгласно настоящия 

ценоразпис до 7 дни след  сключване на договора за контрол и сертификация. На следващата година 

сумата се заплаща по изготвена оферта съгласно последно актуализирания ценоразпис, тъй като може 

да е настъпила  актуализация на цените през преходната година.  

 

 

Био Сертификейшън ЕООД запазва правото си за предлагане на отстъпки върху годишната стойност на 

услугата при извънредни случаи.  

В случаи на задължения, които не се покриват от гореспоменатия ценоразпис могат да се съгласуват с 

ръководството на Био Сертификейшън ЕООД 

 

Плащането на годишната такса не е основание  за регистрация и сертифициране. Осъществяването 

на планирани инспекции и разширяването на дейността, зависят от договореното изплащане на 

задълженията. 

 

Всяко ново издаване на нов ценоразпис, анулира останалите.  

Настоящият Ценоразпис влиза в сила от 05.06.2020 г.  
 


