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   Ценова листа за Биологични Стандарти 

  

 

 
 
 

 
По време на одитите ние проверяваме Вашата компания за съответствие със заявените стандарти и 
насоки, както е определено в договора. 
Тази ценова листа е задължителна за следните стандарти: ЕС биологичен стандарт, NOP, COR, JAS, 
различни национални биологични стандарти (напр. Чилийски, Мексикански, на Саудитска 
Арабия), частни биологични марки като Bio Suisse, Bioland, Demeter, Naturland, KRAV, Biozyklisch 
Vegan, FairTSA, SPP, Inputs for Organic Products 
 

Инспекция  Единица Цена (€) нето 

Време за одит (основна проверка, вземане на проби, допълнителни проверки), подготовка на одита и 
проследяващи действия напр. контрол на документи, докладване, разследване на място, подготовка 
на данни и др. 

Въз основа на категорията на държавите на час/ на ден           виж анекса 

  
Както се изисква от биологичните стандарти, могат да се извършват допълнителни инспекции, 
избрани въз основа на анализ на риска или като последващи действия при коригиращи действия, 
или оплаквания от трети страни, или случаи на остатъчни вещества. Такива допълнителни 
инспекции ще бъдат фактурирани по същите ставки за инспекция и сертификация. 

Сертификация Единица Цена (€) нето 

Сертифициране за всички стандарти/одити за 
държави в категория 1 

на час/ на ден       100 € / 800 € 

 
Сертифициране за всички стандарти/одити за 
държави в категория 2-5 

на час/ на ден       82 € / 656 € 

Разширения/модификации на сертификати 
В случай на сложни модификации на базата на почасова 
ставка 

Брой       50 € 

COR Сертификация Брой    100 € 

Екв. Great Britan Organic Standard Брой    100 € 

Различни видове одобрения   
Одобрения на етикети/проверка на рецептури на час   82 € 

Одобрение на етикети за дистрибутори по NOP на дистрибутор 220 € 

Одобрения за ползване на торове/препарати на час   82 € 
   

Дни за пътуване и други разходи   

Време за пътуване до и от единицата ½ от тарифата за стандартното време за одит 
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   Ценова листа за Биологични Стандарти 

 
 
 
 
 
 
Пътни разходи, разходи (напр. настаняване, полети, други разходи) 

 
 
 
 
 
 
реални разходи 

Лабораторни разходи (ако е приложимо) реални разходи 

Преводач     реални разходи 

 Анулиране/отлагане на датите на одита (от страна на клиента) по-малко от 
14 работни дни преди датата на одита 
 

  450 € +   
допълнителни 
разходи 

Сертификати за транзакции (TC), съответно сертификати за инспекция (COI) 

Официалните COI на ЕС обикновено се подписват само онлайн, без да е необходимо хартиено 
копие. Ако трябва да бъдат направени поправки или промени в TC/COI поради грешки/неправилна 
информация, предоставена от заявителя, те ще бъдат фактурирани допълнително. 
 

Вид на ТС/ COI Цена за TC/COI 
Стандартна 
услуга 

Експресна 
услуга** 

Национални (вътрешни) TC  
 
 
 
Замяна на национални ТС 

1-5  продукта/фактури * 
6-10  продукта/фактури 
11-15  продукта/фактури 
16-20  продукта/фактури 

  33 € 
  55 € 
  75 € 
  95 € 
  10 € 

  63 € 
  85 € 
105 € 
125 € 
 

COI/TC за международни продажби 
(напр. официални COI за внос в ЕС, 
сертификат за внос от НОП за САЩ) 
Replacement of International TCs 
Замяна на международни TC 

1-5  продукта/фактури * 
6-10  продукта/фактури 
11-15  продукта/фактури 
16-20  продукта/фактури 

  63 € 
  95 € 
115 € 
150 € 
  25 € 

105 € 
130 € 
165 € 
200 € 
 

Куриерска услуга за изпращане на 
оригинала 

   40 € 

Допълнителни декларации за 
COI/ТС 

   20 € 

*„фактури“ се отнася до фактури от доставчик или ТС на доставчика 

**Експрес: време за обработка в рамките на 2 работни дни 

Допълнителни такси   

Напомняния за такси за напомняне 25 € 

   

Възражения   

Възражението е частично отхвърлено възражение 200 € 

Възражението се отхвърля изцяло възражение 400 € 

Авансово плащане при подаване на 
възражението 

възражение 400 € 
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   Ценова листа за Биологични Стандарти 

Офертите се базират на оценка на време, която взема предвид конкретната специфика на клиента. 

Ако – поради причина, която е извън отговорността на CERES – бъде необходимо повече време, това 

допълнително време ще бъде съответно начислено на клиента (т.е. допълнителна работа, която може 

да се наложи поради сериозни или голям брой несъответствия, констатации на остатъци от пестициди 

в биологични продукти, разходи за преводачи и др.). Съгласно NOP офертата включва и 

приблизителни пътни разходи. В други случаи тези разходи обикновено не са включени. Обикновено, 

изискваме предварително плащане в размер на 50% от общата оферта. В някои случаи този процент 

може да бъде по-висок. Останалата част от офертата плюс елементите, които не са включени в -

офертата, се заплащат преди съобщаване на решението за сертифициране. Тези цени са обвързващи 

от 1 май 2023 г. до отмяна и са неразделна част от Общите условия.

 
 
 
 
 
 
 

  

Възможно е да възникнат допълнителни 
разходи, ако времето за разглеждане отнеме 
повече от 5 часа 

на час 110 € 
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 Анекс: Категории Държави за инспекция 

 

 

 

 

Тези категории дават индикация за цените на час или на ден за подготовка, провеждане и проследяване на     

проверка. В случай, че одитът се извършва от международен инспектор от Европа, се прилагат цените от 

категория 1. За международни инспектори от други държави се прилага категория 2. 

      Одитните дни са равни на 8 работни часа. Допълнителните часове се таксуват според почасовите ставки. 

      За държави, които не са посочени, моля, свържете се с нас и ние ще ви предоставим оферта.  

* Сертифицирането на ферми в Еквадор и Чили се основава на вида култура и размера на фермата. За 

преработвателни единици категория 4 се прилага и в двете страни. 

 

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5 

100 €/ч или 800 
€/ден 

50 €/ ч   или 400 €/ 
ден 

43.8 €/ ч   или 350 €/ 
ден 

37.5 €/ ч  или 300 €/ 
ден 

31.3 €/ ч   или 250 
€/ ден 

Канада Бразилия Беларус Албания Азербайджан 

Словения Китай Коста Рика Чили* Боливия 

Саудитска Арабия Парагвай Латвия Еквадор* България 

САЩ Шри Ланка Литва Египет Колумбия 

ОАЕ Тайван Казахстан Гана Дом Реп. 

Западноевропейски  
държави 

 Молдова Гренада Етиопия 

  Русия Индия Гватемала 

  Украйна Иран Хондурас 

   Кот д‘Ивоар Ямайка 

   Македония Кения 

   Мозамбик Мексико 

   Намибия Непал 

   Папуа Нова Гвинея Никарагуа 
   Филипините Перу 

   Румъния Руанда 

   Сърбия Сейнт Лусия 

   Южна Африка Танзания 

   
Държави от 
Югоизточна Азия  

Того 

    Тринидад и Тобаго 

    Турция 

    Уганда 


