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№ Описание лв. 

Основна такса  

1 Производство 240 

2 Преработка/съхранение/търговия/внос  

Малки 

Големи 

 

700 

1100 

Такса биологично производство на база декар, животно или кошер  

N Описание  Единица  лв. 

3 Свободна земя (открита обработваема 

площ), зърнени култури, фуражни 

култури  

Декар  1.50 

4 Зеленчуци, градински култури на 

открито, разсадници  

Декар  4.50 

5 Култивирани билки, медицински 

култури  

Декар  3.00 

6 Изкуствени ливади и пасища  Декар  1.00 

7 Оранжении (разсадници)  

7.1 Оранжерии (разсадници)   35.00 

8 Овощарство, многогодишни (трайни) маслодайни култури  

8.1 Млади и стари насаждения  Декар  5.50 

9 Лозарство (инспекция на културите)  

9.1 Млади и стари насаждения  Декар  5.50 

10 Едър рогат добитък  

10.1 Kрави  единица рогат 

добитък  

6.00 

10.2 Телета (за угояване)  единица рогат 

добитък  

2.00 
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10.3 Телета (за разплод)  единица рогат 

добитък  

1.00 

11 Дребен добитък (овце, кози)  единица рогат 

добитък  

0.90 

12 Пчеларство  кошер  3.00 

Такса биологично събиране на диворастящи (билки, горски плодове, диворастящи 

гъби) на база час 

13 Контрол на биологично производство, 

събиране на диворастящи  

такса на час 

допълнително към 

основната такса  

60 

Други  

14 Време за контрол Час 50 

15 Допълнително време за контрол поради 

некомплектована документация или 

промени в договорените срокове  

Час  60 

16 Пътни, командировъчни и други 

присъщи разходи   

 Добавяне към 

основната 

такса 

 

   ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ:  

   Цените за контрол се заплащат преди извършване на услугата. 

1. Клиентите на ОСК АГРО ОРГАНИК КОНТРОЛ заплащат основна такса при всеки 

контрол. Към нея се добавят прогнозни транспортни и командировъчни разходи за 

контрола, както и разходи свързани с разходите на ОСК по заплащане на ежегодната 

акредитация на контролния орган. 

2. Тези два разхода оформят годишната такса за сертификация.  

3. Тази такса се допълва със заплащане цената на предоставената услуга на база декар в 

зависимост от вида на културата или на база животно или кошер.  

4. Допълнително време: Времето за допълнителни услуги необходими за контрол и 

сертификация предизвикани от непълна, погрешна или липсваща информация или 

документация, или кратковременно предизвестие за промяна на датите на контрол от 

страна на клиента може да бъде таксувано както е посочено в Таблица 1.  

5. Дейности свързани с контрола, които не са включени в Таблица 1 (напр. птицевъдство) 

ще бъдат заплащани на база на необходимото време за контрол (55 лв.).  
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6. Необходимото време за произволните, необявени контроли ще бъде заплащано по цени 

55 лв./час (плюс пътни разходи), ако по време на контрол се установят несъответствия 

на биологичните стандарти.  

7. Таксите за анализ на проби се поемат от клиента по цени на услугата предоставени от 

лабораторията.  

8. При взимане на проби за потвърждаване на резултати, които оператора не може да 

удостовери по друг начин, разходите по анализа се поемат изцяло от оператора (ГМО-

декларации и др.)  

9. Допълнителни контроли вследствие на наложени санкции или допълнителни 

проучвания наложени от наличието на значителни несъответствия на биологичните 

стандарти ще бъдат заплащани на база на необходимото време и направените разходи 

(55 лв./час плюс пътни разходи, плюс цени за изследване на пробите). 

10. Цените са в български лева и са без ДДС. 

 


