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Такси за инспекция на земеделски стопанства
Настоящите такси са неразделна част от общите условия за работа в актуалната им версия.
Тези такси са валидни от 2018 г. до второ нареждане и са приложими за инспекция и сертификация съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
Цените са в български лева без начислен ДДС.
Описание на разходите за инспекция и сертификация

единица

лева

Административна такса: включва пътни разходи, докладване пред
компетентните органи, изготвяне на досие на клиента, управление на базата
данни и др.

на стопанство

400.00

Обработваема земя

ха

15.00

Ливади и пасища

ха

9.00

Специални култури (лозя, овощни градини, зеленчуци на открито, медицински
и ароматни растения и т.н.) и аквакултури

ха

Специални култури - оранжерийни

ха

200.00

за основна инспекция / до 3 часа;
при по-голяма продължителност – 100 лв. на час

300.00

0 -100 глави

260.00

> 100 глави

460.00

на кошер

1.50

на главна
инспекция

20.00

Събиране на диворастящи видове и
специални ферми, култивиране на гъби
Добитък (отглеждане на животни)
Пчеларство

Фиксирана такса: за вземане на проби и анализ на единица (Е)
(0-15 ха = 1 Е, 15-35 ха = 2 Е, 35-70 ха = 3 Е, > 70 ха = 4 Е)
Вземане на проби от пчелини и анализ; анализът на проби с открити
забранени вещества се заплаща в съответствие с направените разходи
Такса за сертификация – проверка на документите и издаване на
сертификат
Допълнителна инспекция (разделяне на статус на продуктите,
допълнителни инспекции, инспекции без предизвестие)

25.00

Според направените разходи
на база време и материали
на главна инспекция

200.00

на допълнителна
инспекция

300.00

Допълнителни услуги:
по желание на клиента: проверка на рецепти/етикети, добавяне на
нов(и) продукт(и) в сертификата, изготвяне на други придружаващи
документи
изясняване на продуктов статут, управление на случаи със санкция 5.4
на час
100.00
поради нарушаване на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Наредба 5/2018
преглед на документи, които са липсвали по време на инспекцията и са
необходими за процеса на сертификация
подготовка за сертификация по частни стандарти (Bioland, Bio Suisse и
др.)
Издаване на продуктов/специален/transaction сертификат (при добавяне на
на сертификат /
нови продуктови групи или корпоративни промени)
40.00
брой
Подготовка и издаване на потвърждения
Издаване на сертификати по частни стандарти (Bioland, Bio Suisse и др.)
на брой
50.00
Регламент (ЕО) № 834/2007 и Наредба № 5/2018 предвиждат най-малко една главна инспекция годишно. През
годината могат да се извършват инспекции с или без предизвестие, в зависимост от резултата от оценката на
риска и по искане на компетентните органи.
Тези такси са неразделна част от общите условия в актуалната им версия.
Фактурата за годишна такса се издава между 1 януари и 31 март на всяка календарна година.
С уважение,
Австрия Био Гаранти – Клон България
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