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ЦЕНОРАЗПИС
 на извършвани услуги за сертификация на биопродукти

№ по
ред

Описание Единица Цена

Инспекция – основна такса

1 Основна  такса  за  биологична
ферма

Стопанство 200.00  лв.

2 Основна  такса  за
преработвателно/търговско
предприятие

Предприятие 320.00 лв.

Такса биологично производство 
на декар/ бр. животно/кошер

3 Свободна  земя  (открита
обработваема площ )

декар 3.00 лв.

4 Зеленчуци,  други  култури  на
открито, разсадници

декар 3.00 лв.

5 Билки /култивирани/ декар 3.00 лв.

Оранжерии /разсадници/ декар

6 Оранжерии /за разсад/ до 1 дка квадратен метър 0,50 лв.

7 Оранжерии до 20 дка декар 40.00 лв.

8 Оранжерии над 20 декар 25.00  лв.

9 Овощарство,
многогодишни(трайни)
маслодайни култури

10 Насаждения млади до 3 години декар 6.00 лв.

11 Плододаващи насаждения декар 18.00 лв.

Лозарство  (инспекция  на
културите)

12 Млади насаждения до 3 години декар 7.00 лв.

13 Плододаващи насаждения декар 18.00 лв.



Животни /едър рогат добитък/

14 Крави единица/ 1 бр. животно 6.00 лв.

15 Телета /за угояване/ единица/ 1 бр. животно 3.00 лв.

16 Телета / за разплод/ единица/ 1 бр. животно 3.00 лв.

17 Дребен рогат добитък /овце, кози/ единица/ 1 бр. животно 2.00 лв.

18 Пчеларство производствена единица/кошер 3.00 лв.

Производство на култивирани 
гъби и събиране на диворастящи
(култивирани гъби, 
диворастящи билки, 
диворастящи гъби )

19 Инспекция  на  производство  на
култивирани  продукти,  събиране
на диворастящи

Такса на час, към допълнителна
основна цена

60.00 лв./час

Инспекция  на  преработка,внос/
износ на биологична продукция

Такса на час, към допълнителна
основна цена

60.00 лв./час

20 Сертификат за износ брой 120.00 лв.

21 Допълнителни  сертификати  за
износ /2-5 броя/

брой 40.00 лв.

22 Допълнително  време за
инспекция,  поради  промени  в
срокове  или  неокомплектовани
документи.

Заплащане на час 50.00 лв.

23 Сертификат за износ /1-10/ Брой 50,00 лв.

➢ Допълнителен коментар:
• Операторите,  клиенти  на  ОСБП  при  Булгарконтрола  АД,  заплащат  основната

такса  при  всяка  инспекция.  Към  нея  допълнително  се  калкулира  заплащане  на
предоставената  услуга  на  база  дка,  брой  животни/кошер  или  на  база  час.  Към
основната  такса  се  заплащат  допълнително  транспортни  и  командировъчни
разходи; 

• Преработватели, търговци, износители, заплащат услугата на база час;
• Сертификати  за  износ  (EU).  Всяка  партида  за  Европейския  съюз  трябва  да  е

придружена със сертификат за износ. Таксата за сертификат е съгласно т. 20 от
таблицата;

• Инспекция на ферма /“Птицевъдство“/ ще се заплаща като към основната такса се
прибави почасовото заплащане /60.00 лв./час/ за извършване на инспекцията;

• Необходимото време за вземане и оформяне на представителна проба за изпитване
се  заплаща  по  60.00  лв/час,  като  допълнително  се  калкулират  транспортните
разходи и разходите по анализа на пробата;

• Допълнителни  инспекции,  наложили  се  вследствие  на  наличие  на  значителни
несъответствия,  съгласно  биологичните  стандарти,  ще  се  заплащат  на  база
необходимото време за проверка и направениште допълнителни разходи /60.00 лв./час
плюс транспортни разходи и разходи за анализ/. 
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