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Годишната такса за контрол и сертификация на биологично производство се формира от следните 
компоненти: 
 

Основна 
такса 

Вид дейност Цена за единица, лв 
Растениевъдство, за всяка единица 350 
Събиране на диворастящи продукти, за всяка отделна 
зона и пункт на събиране 350 

Животновъдство, за всяка единица 700 
Производство и преработка на собствена продукция 800 
Преработка/Търговия/Внос, за всяка единица 1400 
Група оператори  2400 

 

Инспекции 

Вид дейност Цена за единица, лв 
Растениевъдство, за всяка единица 450 
Събиране на диворастящи продукти, за всяка отделна 
зона и пункт на събиране 450 

Животновъдство, за всяка единица 500 
Производство и преработка на собствена продукция 650 
Преработка/Търговия/Внос, за всяка единица 800 

 
 
 
 

Контрол на 
производ-
ството 

Растениевъдство Цена за декар, лв 
Свободни площи, зърнени култури, технически 
култури, фуражни култури 2 

Пасища, ливади 2 
Ароматни и медицински култури, етерично маслени 
култури,  влакнодайни 5 

Зеленчуци на открито, картофи  7 
Овощни култури, ягодоплодни култури 7 
Лозя 7 
Оранжерии 150 
Разсадници 150 
Небиологични площи 1 

Животновъдство Цена за единица, лв 
Едър рогат добитък, еднокопитни 9 
Дребен рогат добитък  6 
Свине, зайци, елени 9 
Птици за яйца или месо (100 бр.) 10 
Пчелни кошери 5 
Небиологични животни 2 

!!

Други По договаряне 

Лабораторни изпитвания Съгласно ценоразпис на 
лабораторията 

Обработка на документи по нотификация OFIS 700 
Предварителна проверка на документация пчеларство и пчелини 

съгласно Насоки на МЗм 750 
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Сумата се отнася за контрол и сертификация в продължение на една календарна година, считано 
от датата на подписване на договора. 
Таксата за предварителна проверка на документация пчеларство и пчелини съгласно Насоки на 
МЗм се заплаща при подаване на Заявка за сертификация и не се включва в годишната такса за 
сертификация.  
За групи оператори в допълнение към основната такса за група се начислява такса в размер на 300 
лв за всеки член на групата. 
Всички посочени суми са без включен ДДС.  
 
Окончателната годишна сума, която е сбор от приложимите компоненти, включва:  

Ø дейности по обработка на документи,  
Ø проверка на информация,  
Ø регистриране в бази данни,  
Ø кореспонденция;  
Ø извършване на годишни инспекции (броят се определя въз основа на анализ на риска), 
Ø командировъчни и транспортни разходи; 
Ø процедури по преглед и решение за сертификация,  
Ø издаване на писмени доказателства;  
Ø обмен на информация с другите контролиращи лица, с компетентния орган и всички други 
институции, имащи отношение към контролната дейност. 

При плащане на 100% от дължимата сума при подписване на договора и в началото на всяка 
следваща година се начислява отстъпка в размер на 5%.  
При подписване на договора и в началото на всяка следваща година се заплащат задължително 
минимум 50% от годишната сума, а останалата сума се заплаща преди извършване на инспекция и 
издаване на сертификат.  
Окончателната годишна сума не включва:  

Ø лабораторни изпитвания (начисляват се съгласно действащ ценоразпис на лабораториите),  
Ø допълнителни инспекции извън годишната програма за инспекции (например по сигнал, за 
закриване на несъответствия, намаляване на преходен период вземане на проби и др.), 

Ø нотификации по система OFIS.  
Тези разходи се фактурират и заплащат от оператора допълнително при изпращане на проформа 
фактура. 
При предсрочно прекратяване на договор не се възстановяват суми. 
“Кю сертификейшън” има право да прилага отстъпки по договаряне на специфични случаи, 
например, но без да се ограничава до: стопанства, насочени към научни изследвания и 
образователни проекти, малки бутикови производства, повторно включване на оператори в 
системата за контрол на “Кю Сертификейшън”. 
Плащанията се извършват само по банков път в полза на:  
Кю Сертификейшън АД 
Уникредит Булбанк АД, кл. Пловдив, ул. “Иван Вазов” №4 
IBAN: BG23UNCR76301034346910 
BIC: UNCRBGSF  
 
 
 

Свързани	документи	и	записи:	
Документ/запис	 Издание,	версия,	дата	
DS	11	Правила	за	сертификация	и	използване	на	логото	 И07,	В02,	25/07/2022	
PD	15	Управление	на	техническите	и	финансови	ресурси	 И05,	В02,	25/07/2022	
MD	10	Заявка	за	сертификация	на	биологично	производство			 И08,	В02,	25/07/2022	
MD	25	Договор	за	контрол	и	сертификация	на	биологично	производство	 И05,	В03,	25/07/2022	
	
История	на	измененията	и	допълненията:	
Издание	 Версия	 Дата	 Изменение/допълнение	
07	 03	 25/07/2022	 Добавен	 списък	 на	 свързаните	 документи,	 добавена	 история	 на	

измененията	и	допълненията.		
	 	 	 	
 


