Орган за Контрол и Сертификация

БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ПО КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА
ПРОДУКТИ ОТ БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СЪБИРАНЕ НА ДИВОРАСТЯЩИ
ПРОДУКТИ
В тази дейност влизат всички предприятия, които практикуват първични
производства и продават своите продукти в състоянието, в което се намират, например,
зърнени храни, зеленчуци, мляко и т.н.

фиксирана годишна цена 390,00лв. ( 630,00 лв. за предприятията, които
извършват култивация в оранжерии);

годишна пропорционална цена, която се добавя към фиксираната цена, съгласно
следния ценоразпис:
Видове култури и отглеждани животни

Цена в лева

Свободна земя (открита обработваема
площ), зърнени култури, фуражни култури

2,00 лв/дка

Зеленчуци, градински култури на открито

4,50 лв/дка

Култивирани билки, медицински култури

3,00 лв/дка

Изкуствени ливади и пасища

1,00 лв/дка

Оранжерии

40,00лв/дка

Овощарство, лозарство, многогодишни
(трайни) маслодайни култури

5,50 лв/дка

Събиране на диворастящи култури

цените ще се изчисляват, съгласно
ефективните нужди от контрол, като
валидна остава фиксираната цена от 390,00

Животновъдство- за отглеждане на всички
видове животни, цена на ЖЕ (животинска
единица към възрастно говедо)

9,00 лв/ ЖЕ

Пчеларство

3,00 лв/кошер

Стопанства над 100 ха

цена по договаряне
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ДЕЙНОСТ ПО ПРЕРАБОТКА (предприятия за производство/преработка)
В тази категория попадат всички предприятия, които се свързват с
производствената дейност, дори и тази по подготовка на продукти. В тази група се
обособяват следните категории, за които се отнасят цените, които ще се добавят, както
е посочено за производствените предприятия:

предприятие, което извършва дейност по преработка само на фирмени продукти,
ще се прилага допълнителна такса, както е посочено за производството, от 450,00 лв.

предприятие, което извършва дейност по преработка, опаковане, търговия с
фирмени продукти и продукти на други предприятия, ще се добавя допълнителна такса,
както е посочено за производството, от 0,4% върху оборота, произлизащ от покупките
на трети лица. Във всеки случай,


минималната допълнителна такса за тази дейност е 1600,00лв.
РАЗСАДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ГЪБИ

В тази категория попадат всички разсадни предприятия, както градинарски, така
и на дървета и предприятия, които произвеждат гъби в оранжерии.

фиксирана годишна цена 800,00 лв.;

пропорционална цена, която се добавя към фиксираната цена 0,5% върху
оборота на продуктите, продадени като продукти от биологично производство.
ДЕЙНОСТ ПО ПРЕРАБОТКА
В тази категория попадат всички предприятия, които преработват, съхраняват,
опаковат, етикетират, внасят, търгуват с продукти от биологичното земеделие. В тази
група влизат всички предприятия със следните параметри:
Тип
предприятие

Тип дейност

ПРОМИШЛЕНИ Предприятия, които
ПРЕДПРИЯТИЯ, преработват и търгуват
с продуктите
ТЪРГОВСКИ,
ДИСТРИБУЦИЯ
Предприятия, които
преработват продуктите
за трети лица
Предприятия, които
търгуват с продукти,
реализирани от трети
лица

Фиксирана Променлива цена (която се
добавя към фиксираната цена)
цена
Оборот от
Цена
биологично
производство
до 1.000.000,00
0,5%
лв.
(минимум
1800,00
1500,00)
над 1.000.001,00
0,3%
лв.
до 1.000.000,00
0,3%
лв.
(минимум
1500,00)
1800,00
над 1.000.001,00
лв.
0,1%
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Тип предприятие

Тип дейност

МАЛКИ
Предприятия, които
(ЗАНАЯТЧИЙСКИ) преработват и търгуват
ПРЕДПРИЯТИЯ,
с продуктите
МАЛКИ
ЛАБОРАТОРИИ
Предприятия, които
преработват
продуктите за трети
лица
Предприятия, които
търгуват с продукти,
реализирани от трети
лица

Фиксирана Променлива цена (която се
добавя към фиксираната цена)
цена
Оборот от
Цена
биологично
производство
до 1.000.000,00
лв.
1300,00
0,5%
над 1.000.001,00
лв.
0,3%
до 1.000.000,00
лв.
0,3%
над 1.000.001,00
лв.
1300,00

0,1%

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ТАРИФИТЕ
Посочените тарифи, в предходните точки, трябва да се разбират общо за
следните услуги:

инспекции, съгласно плана за типа на годишен контрол;

издаване на писмени доказателства (сертификационно писмо, съгласно чл. 29,
Параграф 1 от Регламент (ЕО) 834/2007) за годност на предприятията, на сертификати
за биологичен продукт;

декларации за използване на информационната програма за
товарене/разтоварване, за издаването на придружителни документи ( сертификат за
партида) за биологичните продукти ;

публикуване на сертификати и документи за транзакция в интернет;

въвеждане на данни в интернет сайта на Биоагричерт , в зоната на
сертифицираните предприятия.
УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ТАРИФИТЕ
За всичко, което не е посочено в предходните точки, ще се прилагат следните такси:
Услуга
Допълнителни инспекции, които не са предвидени в плана за
годишен контрол, като например: подаване на молба за
намаляване на преходния период, затваряне на
несъответствия, проверки за други схеми на сертификация и
т.н.
анализи, предвидени от плана за годишен контрол, анализи,
необходими в следствие молба за намаляване периода на

Цена
340,00лв. производствени
предприятия; 550,00лв.
предприятия за преработка
цена на анализа
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конверсия, приключване на не съответствията, проверки по
други схеми на сертифициране, целеви анализи и т.н.
издаване на допълнителен сертификат- до 2 бр.

100,00лв.

пътни разходи, командировъчни, акредитация

добавят се към основната
такса

Допълнително време за контрол поради некомплектована
документация ( непълна, погрешна или липсваща
информация) или промени в договорените срокове

60,00 лв./ час

всичко, което не е посочено в предходните точки

цените ще се съгласуват с
персонала на Биоагричерт
Италия България ЕООД

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ГОДНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
В случай, че предприятието желае предварителна инспекция, преди да влезе в
системата за контрол, същата трябва да бъде изготвена в писмен вид. Тя ще бъде
извършена, само след превеждането на :

240,00лв. за производствените предприятия;

400,00лв. за смесените предприятия (производство/преработка),
животновъдство, разсадни предприятия, производители на гъби;

460,00лв. за предприятията по преработка;
Посочените суми следва да се смятат за покриване на стойността на инспекцията.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Плащането на цените за контрол и сертификация:
 50% от общата стойност при подписването на договора,
 50% след ивършване на инспекцията
Плащането на годишната стойност не представлява в никакъв случай мотив 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 19.11.2015 г.
Внесени суми не се връщат.
БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД запазва правото си за предлагане на отстъпки върху
годишната стойност на услугата при специални случаи.
По-специални случаи на задължения, които не се покриват от гореспоменатия ценоразпис могат да се
предвидят от Генералния Директор на БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Всички посочени цени следва да се разбират без ДДС.
ЦЕНОРАЗПИС НА БИОАГРИЧЕРТ ИТАЛИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД
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