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1. Цел 

Настоящия ценоразпис определя таксите по сертификация на Непреработени растения 
и растителни продукти, включително семена и друг растителен репродуктивен 
материал; Животни и непреработени животновъдни продукти (в т.ч: пчелни семейства 
и продуктите от тях); Преработени селскостопански продукти, предназначени за 
ядене; Фуражи; Други продукти, изброени в Приложение 1 на Регламент (ЕС) 2018/848 
(в т.ч: Дрожди, използвани за храна или фураж; мате, сладка царевица, лозови листа, 
сърцевина от палмово дърво, хмелови леторасли и други подобни годни за консумация 
части от растения и продукти, произведени от тях; пчелен восък; етерични масла; 
традиционни билкови продукти на растителна основа; с изключение на вино, 
продуктите от риболов или лов на диви животни, аквакултури и продукти от тях) по 
схеми: „Схема CIP 7.1 Ферма – Производители“, „Схема CIP 7.1 - Преработватели“ и 
„Схема CIP 7.1 - Търговци“ съгласно Регламент (ЕС) № 2018/848 и приложимото 
законодателство. 

 
 

2. Термини, определения и съкращения 

КОСБП – Контролен орган по сертификация на биологични продукти. 
 
АБС ЕООД – „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД. 
 
ОБП - Оператор на биологично производство – оператор/подизпълнител. 
 
ОПЕРАТОР - лице по смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент (ЕС) №2017/848 .  
 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ - по смисъла на настоящата процедура подизпълнител се счита за и 
третира като оператор. 
 
ОСНОВНА ТАКСА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ -  таксата се начислява на всеки ОБП, съответно 
подизпълнител. 
 
СТАВКА СПОРЕД ОТГЛЕЖДАНАТА КУЛТУРА, ЖИВОТНИ, ПРОДУКТОВА ГАМА И 
ДЕЙНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО -  според предоставените данни и документи от ОБП. 
Изчисляват се според посочените в Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и Таблица 4 
стойности. 
 



 
QSP 4.3 Ценоразпис                 стр. 3 : 9  
Версия 3, Ревизия 1/01.12.2022 г. 

РАЗХОДИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ - определят се на база:  
 времето, което е необходимо за обработка и проверка на документите (взема се 

под внимание размера на стопанството и обема на съпътстващата го 
документация); 

 времето за обхождане и извършване на инспекция, както и изготвяне на 
контролна документация (взема се под внимание брой полета/парцели/обекти 
в стопанството/предприятието и разстоянието между тях); 

 времето за въвеждане на данни за оператора/подизпълнителя, за 
стопанството/предприятието/обектите под контрол и отчитането на дейността, 
свързана с тях, в регистри/бази данни на МЗм и други институции. 

Формира се на база предварителни стойности и се определя на база час. Начисляват се 
според посочените минимални и максимални стойности за всяка една от културите и 
животни, както е посочено в Таблица 5. 
 
ЕДИНИЦА (съгласно Таблица 3 и Таблица 4) – за всяко предприятие за преработка 
и/или търговия се избира конкретна единица, на база на която се формира 
съответната ставка. Единици могат да бъдат: продукти, дейности, производствени 
помещения, участъци, звена или друга измерима единица, представляваща критична 
точка в дейността на оператора. При избора на единица, на база на която се извършва 
ценообразуването, се взема под внимание именно критичните точки в дейността с цел 
качествен и задълбочен контрол. 

 
3. Общи положения 

Формиране на годишна такса по сертификация: 
Годишната такса по сертификация се формира от три задължителни компонента: 

 Основна такса по сертификация;  
 Ставка според отглежданата култура, животни, продуктова гама и дейности в 

предприятието; 
 Разходи по сертификация; 

 
Разходи, включени в годишната такса по сертификация 

 Обработка на необходимата документация; 
 Пътни и дневни разходи за инспекторите;  
 Включване в системата за контрол и издаване на сертификат/сертификационно 

писмо съгласно чл. 35 от Регламент (ЕС) №2017/848; 
 Планови годишни и допълнителни инспекции съгласно Годишна план-програма 

за инспекции; 
 Вземане на проби и извършване на анализ съгласно Процедура по анализ на 

риска; 
 Разходи, свързани с поддържане на акредитацията на КОСБП при АБС ЕООД. 

 
Разходи, които не са включени в годишната такса по сертификация и се заплащат 
допълнително: 

 Допълнителни инспекции, които не са предвидени в плана за годишен контрол, 
като например: подаване на молба за намаляване на преходния период, 
отстраняване на несъответствия, потвърждаване на добиви, промени в 
стопанството и др. 
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 Допълнителни анализи и проби, които не са предвидени от плана за годишен 
контрол, както и анализи, необходими в следствие молба за намаляване периода 
на преход, приключване на преходен период, закриване на несъответствията, 
целеви анализи и др; 

 
4. Стойности на компонентите на годишната такса по сертификация 

 
Основна такса по сертификация – 300 лв.; 
 
Ставка според отглежданата култура, животни, продуктова гама и дейности в 
предприятието: 

 
РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

Таблица 1 
Свободна земя. Угар 

До 1000 дка Над 1000 дка 
1,25 лв./дка 1,00 лв./дка 

Полски и фуражни култури 
До 1000 дка 1000 - 5000 дка Над 5000 дка 
1,00 лв./дка 0,80 лв./дка 0,60 лв./дка 

Пасища и ливади 
До 1000 дка 1000 - 2500 дка Над 2500 дка 
1,00 лв./дка 0,75 лв./дка 0,50 лв./дка 

Зеленчуци на открито и градински култури 
До 10 дка 10 – 50 дка Над 50 дка 

4,50 лв./ дка 4,35 лв./ дка 4,20 лв./ дка 
Оранжерии 

До 2,5 дка 2,5 - 10 дка Над 10 дка 
0,08 лв./м2 0,06 лв./м2 0,05 лв./ м2 

Медицински и етерично-маслени (култивирани) 
До 100 дка 100 – 300 дка Над 300 дка 

2,00 лв./дка 1,80 лв./дка 1,60 лв./дка 
Трайни насаждения (овощни култури, лозя и ягодоплодни) 

До 50 дка 50 – 150 дка 150 - 500 дка Над 500 дка 
5,00 лв./дка 4,50 лв./дка 4,25 лв./дка 4,00 лв./ дка 

Култивирани гъби 
До 1 дка Над 1 дка 

0,30 лв./м2 0,25 лв./м2 
Диворастящи 
60 лв./ събирач 

 
ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Таблица 2 
ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И НЕЧИФТОКОПИТНИ 

Говеда 
6,00 лв./ бр. 

Коне 
6,00 лв./ бр. 
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ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ 
Овце 

2,00 лв./ бр. 
Кози 

2,00 лв./ бр. 
 
 

СВИНЕ 
Свине за разплод и други свине 

2,00 лв./ бр. 
 
 

ПТИЦИ 
Кокошки за яйца 

До 1000 Над 1000 
0,50 лв./ бр. 0,40 лв./ бр. 

Кокошки за месо 
До 1000 Над 1000 

0,45 лв./ бр. 0,35 лв./ бр. 
Други птици 
0,90 лв./ бр. 

 
 

ЗАЙЦИ 
Зайци 

1,20 лв./ бр. 
 

 
ПЧЕЛИ 

Пчеларство 
До 250 пчелни семейства Над 250 пчелни семейства 

2,80 лв./пчелно семейство 2,50 лв./ пчелно семейство 
 

ПРЕРАБОТКА 
Таблица 3 

Преработка 
150,00 лв./единица 

ТЪРГОВИЯ 
Таблица 4 

Търговия 
150,00 лв./единица 

 
 
Разходи по сертификация 

Таблица 5 
Свободна земя. Угар 

Разходи по сертификация – 15 лв./час 
(начисляват се минимум - 1,5 часа) 
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Полски и фуражни култури 
Разходи по сертификация – 25 лв./час 

(начисляват се минимум - 2 часа) 
Пасища и ливади 

Разходи по сертификация – 15 лв./час 
(начисляват се минимум - 2 часа) 

Зеленчуци на открито и градински култури 
Разходи по сертификация – 40 лв./час 

(начисляват се минимум – 0.5 часа) 
Оранжерии 

Разходи по сертификация – 40 лв./час 
(начисляват се минимум – 0.5 часа) 

Медицински и етерично-маслени (култивирани) 
Разходи по сертификация – 30 лв./час 

(начисляват се минимум – 1 час) 
Трайни насаждения (овощни култури, лозя и ягодоплодни) 

Разходи по сертификация – 30 лв./час 
(начисляват се минимум – 1 час) 

Култивирани гъби 
Разходи по сертификация – 60 лв./час 

(начисляват се минимум – 0.5 часа) 
Диворастящи 

Разходи по сертификация – 60 лв./час 
(начисляват се минимум – 2  часа) 

Едър рогат добитък 
Разходи по сертификация – 30 лв./час 

(начисляват се минимум – 2  часа) 
Дребен рогат добитък 

Разходи по сертификация – 20 лв./час 
(начисляват се минимум – 2  часа) 

Свине 
Разходи по сертификация – 20 лв./час 

(начисляват се минимум – 2  часа) 
Птици 

Разходи по сертификация – 15 лв./час 
(начисляват се минимум – 2  часа) 

Пчели 
Разходи по сертификация – 30 лв./час 

(начисляват се минимум – 2  часа) 
Преработка 

Разходи по сертификация – 40 лв./час 
(начисляват се минимум – 5  часа) 

Търговия 
Разходи по сертификация – 40 лв./час 

(начисляват се минимум – 5  часа) 
 
Всяко просрочено време над определените предварителни стойности е за сметка на 
КОСБП. 
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5. Начин на плащане 

При включване на ОБП в системата за контрол на КОСБП при АБС ЕООД, годишната 
такса по сертификация се заплаща както следва: 

- 40% авансово - при сключване на договора; 
- 60%  окончателно –преди издаване на сертификат. 

 
При всяко следващо заплащане на  годишна такса  по сертификация, тя се заплаща 
еднократно в пълен размер до 14 календарни дни след издаване на фактура. В случай 
на забавяне на плащане „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД си запазва 
правото да начисли такса „Просрочено плащане“ в размер на 10 % (десет процента) от 
сумата на забавеното плащане. 

 
Всички такси се заплащат в брой или по банков път при „УниКредит Булбанк“ по 
сметка на „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД с IBAN: 
BG49UNCR70001521636345 и BIC код: UNCRBGSF. 
 
 

6. Допълнителни разпоредби 
 
6.1. Годишната такса по сертификация се определя след като ОБП представи заявление 
пред КОСБП заедно с приложими документи. КОСБП има право да поиска 
допълнителни документи от ОБП, за да обработи заявката. След предоставянето на 
необходимата информация КОСБП изготвя оферта към ОБП. Веднъж изготвена 
офертата се счита за окончателна и не подлежи на коментар и/или договаряне. 

 
6.2 Годишната такса по сертификация важи за срок от една година, считано от датата 
на подписване на договор за контрол и сертификация. 

 

6.3 Заплащането на годишна такса по сертификация в никакъв случай не следва да се 
разбира за мотив за издаване на сертификат и сертификационно писмо за биологично 
производство или за преход към биологично производство. 

 

6.4 КОСБП при АБС ЕООД има право да провежда допълнителни инспекции на 
оператори, както и да взема проби при съмнения за нарушаване и неспазване на 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/625, Регламент (ЕС) № 2018/848 и приложимото 
законодателство. Операторът заплаща такса в размер до 50% от стойността на 
годишната такса по сертификация и поема всички разходи, свързани с взетите за 
изпитване проби.  

 

6.5 При неосъществяване на планирана и съгласувана инспекция по вина на оператора 
(неприсъствие на оператора или упълномощено от него лице, отказ от присъствие или 
възпрепятстване на инспекция по какъвто и да било начин), същия заплаща 
допълнителна такса в размер на 20% от годишната такса па сертификация. 

 

6.6 При основателен сигнал/жалба от физическо или юридическо лице срещу ОБП 
(включен в системата за контрол на КОСБП), операторът заплаща сума в размер до 50 
% от стойността на годишната такса по сертификация. Разходите по обработка на 
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документи, пътните разходи и дневни за инспекторите са включени в посочените по-
горе 50 %.  
 
6.7 При издаване на становище съгласно член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) 
2020/464 операторът заплаща такса в размер на 350 (триста и петдесет) лева. В 
таксата не се включват разходите по пробовземане и лабораторно изпитване. 
 
6.8 При предоставяне на неокомплектовани/непълни документи или такива, издадени 
на език, различен от български, „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД си запазва 
правото да начисли допълнителна такса на оператора, за обработката им във вид, 
подходящ за дейността на КОСБП при АБС ЕООД. 
 
6.9 „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД работи само с акредитирани и 
официални съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/625 лаборатории, с които има 
сключени договори. 

 

6.10 Всички пощенски и куриерски разходи по изпращане на документи до и от КОСБП 
и „Агенция за биологична сертификация“ ЕООД са за сметка на оператора. 
 
6.11 При вземане на проби и лабораторни изпитвания КОСБП си запазва правото да 
начисли разходи, свързани с пробовземането (транспортни, опаковки и др.) и 
лабораторното изпитване, независимо от резултата. 
 
6.12 Всички дължими суми, произлизащи от издадени фактури, остават такива 
включително и след прекратяване на договор за контрол и сертификация до момента 
на тяхното заплащане. 

 

6.13 Всички цени са без включен ДДС. Посочени такси са валидни от 01.12.2022 г. до 
последваща негова промяна. Всяко ново издание или актуализация на настоящия 
ценоразпис, анулира предходния. 
 

 
7. Изменения: 

№ по 
ред 

Изменение на 
стр. № 

Основания  Версия, ревизия Дата 

1  
Цялостно изменение на 
документа 

Версия 2 27.04.2015 г. 

2 Стр.4 – стр.6 
Промяна на ценови ставки в 
Таблица 2 и Таблица 3 

Версия 2, Ревизия 1 05.10.2016 г. 

3 Стр.6 
Въвеждане начин на плащане „в 
брой“ 

Версия 2, Ревизия 1 05.10.2016 г. 

4 Стр. 7 Въвъждане на ДДС ставка Версия 2, Ревизия 1 05.10.2016 г. 

5 Стр. 2 - стр. 8 

Промени във връзка с 

въвеждането на схеми за 

преработка и търговия 

Версия 2, Ревизия 2 26.06.2018 г. 

6 Стр. 2,5,7,8 

Прецизиране на ставки в 

„Животновъдство“ и промяна 

срокове за плащане 

Версия 2, Ревизия 3 12.11.2018 г. 
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7 Стр. 2,3,4,5,6,7,8 Изменение в т. 4 и т. 6  Версия 2, Ревизия 4 02.01.2020 г. 

8 2,3,4,5,7,8 

Изменения във връзка с влизане в 

сила на Регламент (ЕО) 

№2018/848 и приложимото към 

него законодателство 

Версия 3 01.01.2022 г. 

9 3,4,5,6,7,8 
Промяна в размера на ценовите 

ставки 
Версия 3, Ревизия 1 01.12.2022 г. 

 


