
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА на ОСП към „НУТРАМЕД“ ЕООД 
за 2018 година 

№ Описание Единица Такса, (лева) 

I.  Биологично производство - растениевъдна ферма 

1. Основна годишна такса  - подготовка, администрация, 
акредитация и сертификация 

до 50 дка  240,00 

от 51 до 100 дка  300,00 

над 101 дка   400,00 

2. Такса за посещение на място  

(за всяко посещение) 

Определя се за всеки оператор, 
 в зависимост от 

местонахождението 

3. Такса „биологично производство“ на база декар: 

3.1 Свободна земя (открита обработваема площ),  

зърнени култури, житни култури, бобови култури и  

фуражни култури 

- до 2000 дка 1,40 

- за всеки следващ 
декар над 2000 дка 

 

0,70 

3.2 Зеленчукови култури,  

посадъчен материал и  

разсадници, отглеждани на открито 

- до 2000 дка 4,50 

- за всеки следващ 
декар над 2000 дка 

 

2,30 

3.3 Култивирани билки, медицински култури Декар 2,00 

3.4 Изкуствени ливади и пасища  - до 2000 дка 0,80 

- за всеки следващ 
декар над 2000 дка 

 

0,40 

3.5 Оранжерии  

3.5.1 Оранжерии за разсад  до 1 дка Квадратен 
метър 

0,30 

3.5.2 Оранжерии до 20 дка Декар 40,00 

3.5.3 Оранжерии над 20 дка (за всеки декар над 20) Декар 35,00 

3.6 Овощарство - Млади и стари насаждения Декар 6,00 

3.7 Маслодайни култури – едногодишни и многогодишни Декар 6,00 

 

3.8 Лозарство (инспекция на културите)  - млади и стари 
насаждения 

Декар 6,00 

 

3.9 Такса биологично събиране на диворастящи (билки, 
горски плодове, диворастящи гъби)  

На час 60,00 

II. Биологично производство - животновъдна ферма, ферма за аквакултури 

1. Основна годишна такса  - подготовка, администрация, 
акредитация и сертификация 

300,00 

2. Такса за посещение на място  

(за всяко посещение) 

Определя се за всеки оператор, 
 в зависимост от 

местонахождението 

3. Такса „биологично производство“  на база брой животно, брой 
кошери или декар аквакултури 

3.1. Еднокопитни животни 

Крави, коне и т.н. 

Единица рогат 
добитък 

6,00 

3.2. Телета (за угояване) Единица рогат 
добитък 

2,00 

3.3. Телета (за разплод) Единица рогат 
добитък 

1,00 

3.4. Дребен добитък (овце, кози) Единица рогат 
добитък 

0,90 

3.5. Свине На животно 1,50 

3.6. Птици за яйца или месо За 100 броя 5,00 

3.7. Пчеларство Кошер 2,50 

3.8. Аквакултури Декар 2,40 
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Такса „Допълнителна инспекция“ – Допълнителни 
инспекции, които са предвидени в плана за годишен 
контрол, както  и при подаване на молба за намаляване 
на преходния период, закриване на несъответствия, 
проверки за други схеми на сертификация и т.н. 

300, 00 

III. Предприятия за биологични продукти 

1. Основна годишна такса  - подготовка, администрация, 
акредитация и сертификация 

700,00 

2. Инспекционна такса  80,00 лв. на час 

3. Такса за посещение на място  

(за всяко посещение) 

Определя се за всеки оператор, 
 в зависимост от 

местонахождението 

4. Такса „Допълнителна инспекция“ – Допълнителни 
инспекции, които са предвидени в плана за годишен 
контрол, закриване на несъответствия и т.н. 

300,00 

IV. Търговия (дистрибуция) на биологични продукти 

1. Основна годишна такса  - подготовка, администрация, 
акредитация и сертификация 

420,00 

2. Инспекционна такса  50,00 лв. на час 

3. Такса за посещение на място  

(за всяко посещение) 

Определя се за всеки оператор, 
 в зависимост от 

местонахождението 

4. Такса „Допълнителна инспекция“ – Допълнителни 
инспекции, които са предвидени в плана за годишен 
контрол, закриване на несъответствия и т.н. 

300,00 

V. Допълнителни услуги 

1. Допълнително време за контрол поради 
неокомплектована документация или промени в 
договорените срокове 

  
60,00 лв. на час 

 

2 Такса при забавяне на предоставяне на документи (в 
случай, че документите, липсващи по време на главната 
инспекция не се изпратят в посочения срок) 

100.00 

На оператор 

3. Такса за издаване на допълнителни документи над 1 бр. 
сертификат, допълнителни услуги, издаване на 
потвърждения за ДФЗ и МЗХ. 

 
90,00 лв. на час 

 

4. Такса за вземане на проба Според направените разходи на 
база време и материали  

5. Такса за анализ на проби Поемат се от оператора по 
цени на лабораторията 

6. Всичко, което не е посочено в предходните точки Цени по съгласуване с 
ръководството на „Нутрамед“ 

ЕООД 

VI. Неустойка за забавяне на плащането в лева 

1. Неустойка за забавяне на плащането : за всеки месец 
след изтичане на 45 дни от издаване на фактурата 

10 % от стойността на 
издадената фактура 

  

В съответствие с изискванията на Регламент 834/2007, най-малко веднъж в годината 
се извършва главна (пълна) инспекция, както и допълнителни инспекции – обявени 
или внезапни, в съответствие с изискванията на същия Регламент. 

 

 

За издаване на сертификат, пълната стойност на фактурата трябва да бъде изплатена! 

 

 



 

Клиентите на „Нутрамед“ ЕООД заплащат основна годишна такса за контрол. 

За биофермерите тази такса се допълва със заплащане цената на предоставената 
услуга на база декар, в зависимост от вида на културата или на база брой животни или 
брой кошери, така също се добавя таксата за посещение на място при всяко 
извършено посещение. 

 

БИОФЕРМЕРИ  
(ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ) 

 

 

 

                                     +                                     +                                      

 

 

  

За преработвателите и търговците на биопродукти към основната годишна такса се 
добавя и инспекционна такса за извършване на  годишната инспекция на база време 
за извършване на инспекцията, като се добавя и таксата за посещение на място при 
всяко извършено посещение. 

 

 

ПРЕРАБОТВАТЕЛИ / ТЪРГОВЦИ 
(ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА ЗА КОНТРОЛ И СЕРТИФИКАЦИЯ) 

 

 

   

                                     +                                        +                                 

 

 

 

Посочените такси са валидни за 2018 г. и са приложими за контрол и сертифициране 
за всички оператори, сключили договор с „Нутрамед“ ЕООД. 

 

Цените са в лева и без включен ДДС %. 

 

 

 

 

Дата: 05.02.2018 г.  

Утвърдил:……………………… 

Управител на „Нутрамед“ ЕООД 

 

ОСНОВНА 

ГОДИШНА ТАКСА 

ТАКСА 

БИОЛОГИЧНО 

ПРОИЗВОДСТВО 

 

ТАКСА ЗА 

ПОСЕЩЕНИЕ НА 

МЯСТО 

ОСНОВНА 

ГОДИШНА ТАКСА 

ИНСПЕКЦИОННА 

ТАКСА 

 

ТАКСА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ 

НА МЯСТО 

 


