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ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОРГАНА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ
„СИМБИОСЕРТ“ ООД
I. Административна такса
цена в лева

единица

Административната такса включва пътни разходи, докладване
пред компетентните органи, изготвяне и администриране на
клиентско досие, управление на база данни, акредитация
Допълнителна такса при сключване на договор за повече от една
дейност

на стопанство

400.00

на стопанство

150.00

II. Такса за годишна инспекция (вид/категория/ площ)
200 ха

0 – 200 ха

Обработваема земя

15.00 лв/ха

Пасища и ливади

9.00 лв/ха

Отглеждане на животни (животновъдство):
без значение от вида и породата на животните
(с изключение на пчелни семейства)

1800 лв + (за
всеки ха, който
е над 200 ха x
4.50 лв)

25.00 лв/ха
на група

80.00

0.1 – 1 ха

на ха

500.00

> 1 ха

на ха

200.00

< 0.1 ха

Събиране на диворастящи култури,
култивиране на гъби и разсадници:
гъби,посадъчен материал и т.н.

3000 лв + (за
всеки ха, който
е над 200 ха. x
7.50 лв.)

5000 лв + (за
всеки ха, който
е над 200 ха x
12.50 лв)

Специални култури (лозя, овощни градини, зеленчуци на открито,
многогодишни трайни маслодайни култури.)

Специални оранжерийни култури

>

за главна инспекция/ до 4 ч.( за всеки
изминал час след четвъртият 100.00
лв/час)

300.00

0 -100 глави

на група

250.00

> 100 глави

на група

450.00

Пчеларство

на пчелно семейство

1.00

Аквакултури

на ха

25.00

на час

100.00

Преработватели/търговци/торове,продукти
за растителна защита, посевен и
посадъчен материал
III. Такса за сертификация
цена в лева

единица
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на годишна инспекция

IV. Допълнителни такси и услуги
в лева

150.00
единица

Допълнителна инспекция (разделяне на статус на продуктите,
допълнителни инспекции, инспекции без предизвестие)
Такса за вземане на проба и анализ;
Такса за вземане на проби от пчелни продукти и анализ.

Допълнителни услуги:
- по желание на клиента: проверка на рецепти/етикети във време
извън инспекцията, добавяне на нов(и) продукт(и) в сертификата,
изготвяне на други придружаващи документи
- изясняване на продуктов статут, управление на случаи с
наложени мерки 5.3 и 5.4, управление на случаи с нотификации
поради нарушаване на поради нарушения на законодателството
за биопроизводство;
- преглед на документи, които са липсвали по време на инспекцията
и са необходими за процеса на сертификация
Издаване на сертификат за транзакция

Подготовка и издаване на Анекс към Договора и
Сертификационно писмо (с изключение на първите)

на допълнителна
инспекция

цена
250.00

на база време и материали

на час

80.00

на сертификат

50.00

на брой

40.00

В съответствие с Регламент (EО) 834/2007, най-малко веднъж в годината трябва да се прави пълна
инспекция, която може да е необявена. В зависимост от резултатите от годишната инспекция и на база
на допълнителна информация могат да се правят и допълнителни необявени инспекции, както и да се
вземат проби за анализ.
Сертификат и документи за институции се издават при постигане на пълно съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007 и след окончателното изплащане на стойността на
издадените фактури.
Всички оператори на „СимбиоСерт“ ООД заплащат първо административна такса най-малко
10 дни преди провеждането на годишната инспекция.
Второто плащане за биологичните земеделци/животновъди включва таксата за годишна
инспекция и се начислява на база хектар, в зависимост от вида култура и/или на база на броя на
отглежданите животни или пчелни семейства, като към тези разходи се добавя такса за сертификация,
както и евентуални възникнали допълнителни разходи (разходи за взимане на проби, допълнителни
услуги на база ценоразпис, издаване на продуктови сертификати за транзакция и документи за
институции-Анекси към Договори и Сертификационни писма).
Административна
такса

+

Такса за годишна
инспекция

+

Такса за сертификация

+

Евентуални допълнителни
разходи

Второто плащане за биологичните преработватели и търговци включва таксата за годишна
инспекция и се начислява на база реални часове инспекция на място, като към тези разходи се добавя
такса за сертификация, както и евентуални възникнали допълнителни разходи (разходи за взимане на
проби, допълнителни услуги на база ценоразпис, издаване на продуктови сертификати за транзакция и
документи за институции-Анекси към Договори и Сертификационни писма).
Административна
такса

+

Такса за годишна
инспекция

+

Такса за сертификация

+

Такси за допълнителни инспекции се фактурират след извършването им.

Евентуални допълнителни
разходи
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Посочените такси са валидни за 2018г. и са приложими за контрол и сертифициране за всички
оператори, сключили договор със „СимбиоСерт“ ООД.
Цените са в лева и без включен ДДС %.
С уважение,

„СимбиоСерт“ ООД

