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Ценоразпис на услугите извършвани от Орган за сертификация на продукти 
 „МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ” във връзка с контрол и сертификация  

на биологично производство, преработка и търговия с биологични продукти 
 

трайни насаждения, медицински и ароматни растения 
до 15 дка от 15 дка 

до 30 дка 
от 30 дка  
до 50 дка 

от 50 дка  
до 100 дка 

от 100 дка  
до 150 дка 

от 150 дка  
до 200 дка 

над 200 дка 

380 лв 480 лв 630 лв 830 лв 1000 лв 1100 лв по договаряне* 

 
едногодишни зърнени култури 

до 200 дка от 200 дка до 500 дка над 500 дка 

1500 лв 3000 лв по договаряне* 

 
мери, ливади, люцерна, угар 

до 50 дка от 50 дка до 100 дка над 100 дка 

450 лв. 650 лв по договаряне* 

 
зеленчуци, оранжерии 

до 2 култури и/или до 20 дка над 2 култури / 20 дка 

1200 лв по договаряне* 

 
гъби  

до 2 дка над 2 дка 

800 лв по договаряне* 

 
събиране на диворастящи растения  

до 5 продукта от 5 до 10 продукта над 10 продукта 

2000 лв 3000 лв по договаряне* 

 
пчелни семейства 

до 50 п.с. от 51 до 100 п.с. 
(по 4,00 лв. на п.с.) 

от 101 до 150 п.с. 
(по 3,50 лв. на п.с.) 

от 151 до 200 п.с. 
(по 3,00 лв. на п.с.) 

над 200 

450 лв от 450 лв до 650 лв от 650 лв до 825 лв от 825 лв до 975 лв по договаряне* 

 
животновъдство 
Едър рогат добитък Стойност за едно животно 50 лв 

Дребен рогат добитък Стойност за едно животно 20 лв 

Свине - майки Стойност за едно животно 60 лв 

Кокошки носачки Стойност за едно животно 2 лв 

Кокошки за месо Стойност за едно животно 2 лв 

 
преработка / търговия / транспорт 

Малък преработвателен обект Среден преработвателен обект Голям преработвателен обект 

от 800 лв от 1200 лв По договаряне 

 

административни услуги и допълнителни разходи 
издаване на сертификат, сертификационно писмо при промяна на обхвата 150 лв 

издаване на сертификат за транзакция 80 лв 

разглеждане на OFIS нотификация в зависимост от нотификацията от 700 лв 

преиздаване на документ на хартиен носител 30 лв / бр 

разглеждане и издаване на дерогация 50 лв / бр 

провеждане на допълнителна инспекция по сигнал от външни институции 200 лв 
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отстъпки 
сертифициране на повече от 1 дейност (напр. растениевъдство + пчеларство) -20% 

при прехвърляне на оператор от друго контролиращо лице – еднократно за текущата година -30% 

предварително заплащане на годишната такса до 31 януари -5% 

 
 
Посочените цени са в български лева без ДДС. 
 
 Офертата по договаряне зависи от: 
- брой на парцелите, площ, пчелини 
- брой култури 
- местоположение (едно или няколко землища) 
- при обекти отдалечени повече от 150 км от В. Търново може да се изискат допълни транспортни разходи 
 


