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ЦЕНОВА ЛИСТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА  

РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 
 

 
1. Настоящата ценова листа касае предприятията за първично 
производство с растително направление.   
 
2.  Годишна цена:  

� Това е сумата, която внася  предприятието, което желае да се присъедини 
към системата за контрол и сертифициране на  A CERT АД. 

� Покрива периода от датата на подписване на  договор до съответната дата 
на следващата календарна година.  

� Състои се от:  
o фиксирана стойност от 80лв.  
o допълнителна сума на декар, съгласно таблица А, въз основа на 
обработваните видове, заявени от предприятието за всяка година. 

� Анализът на дължимото и условията за плащане от всяко предприятие,  
се описват във формуляр”Анализ на Финансовите задължения”. Формулярът 
се получава от предприятието при подписването на договора. Всяка година, 
един месец преди съответната дата, формулярът се изпраща на 
предприятието.   
� Годишната цена включва: 

o Годишните инспекции на съоръженията и на дейността на 
предприятието  

o Възнаграждението и разходите на групата от инспектори   
o Оценката на резултатите на инспекторите  
o Процедурата по сертифициране  
o Цената на лабораторни анализи, осъществяването на които решава  

A CERT 
o Одобрението на първото обозначение (обозначение на първичния 
продукт, което се осъществява в предприятието)  

o Изпращането на кореспонденция  
o Издаването на сертификат за съответствие  
o Издаването на уверения за всяка законна употреба  
o Изпращането на тримесечното списание на  A CERT  
o Поместването на данните на предприятието на интернет страницата 
на  A CERT. 

� Годишната цена не включва: 
o Цената на инспекциите, произтичащи от промени на заявените 
култури в същия период: 120лв. на ден 
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o Цената на инспекциите, произтичащи от значими промени в 
предприятието: 120лв. на ден 

o Цената на инспекциите, произтичащи поради не осъществяването 
на планираното, по вина на предприятието: 120лв. на ден 

o Цената, която произтича от нуждата от оценка на коригиращите 
дейности, с ремонт на място, след установяването на основна 
несъгласуваност: 120лв. на ден 

o Цената на лабораторните анализи, извършвани по желание на 
предприятието: цената е в зависимост от желания анализ  

o Разглеждането на жалби и искания от Комисията по Жалбите и 
Исканията на Носителя:  200лв. (връщат се в случай на оправдаване 
на предприятието) 

o Цената за изменение на договора: 20лв. 
� В случай на съвместно култивиране или последователна обработка, в 
рамките на една и съща година, първата, по отношение на цената, 
обработка се пресмята съгласно таблица А, докато за останалите, 
дължимото е съгласно цените на таблица А, намалени с  50%. 

� Условия за плащане: 
o Предприятие внася, с подписването на договора, 150лв.. Ако 
общото дължимо е по-малко от 150лв., тогава внася цялата сума. 

o В рамките на пет (5) месеца се внася останалата сума 
o Всеки месец се внася еднократно сумата, упомената във формуляр 

„Анализ на Финансовите задължения”, задължително преди 
годишната инспекция и издаването на сертификати и уверения.   

 
3. Намаления: 

� A CERT може да прави намаления: 
o В случаите, в които общата сума на годишната цена за 
сертифициране, бъде изплатена с подписването на договора- 10%, 

o В случаи, в които общата сума на годишната цена за 
сертифициране бъде изплатена за 15 дни от първоначалната дата на 
присъединяване на предприятието, към системата за контрол и 
сертифициране на A CERT -10%, 

o В случай на унищожаване на продукцията, поради абиотични 
фактори - 30%, 
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ТАБЛИЦА А 
 

№ Вид култури 
Декари 

1-30 31-60 61-100 101-200 >200 

1 Полски 
култури  3 лв. 2 лв. 1,5 лв. 1,2 лв. 1 лв. 

2 Овощни 
култури  5 лв. 3,5 лв. 3 лв. 2 лв. 1,5 лв. 

 

№ Вид култури  
Декари 

1-10  11-20  21-30  31-40  >40 

3 Зеленчуци на 
открито 10 лв. 8 лв. 6 лв. 5 лв. 5 лв. 

4 Парникови 
зеленчуци 70 лв. 50 лв. 35 лв. 20 лв. 15 лв. 

5 Разсадници 80 лв. 60 лв. 40 лв. 25 лв. 10 лв. 

6  Производство 
на семена  4 лв. 3 лв. 2 лв. 1,5 лв. 1 лв. 

Допълнителна надценка- с 1 лв. на парцел 

7 Саморастящи 0,2 лв. на кг добит продукт + 10 лв. на местност 
на събиране (общинска област) 

8 Култивиране 
на гъби 

1-ва сеитба 2-ра сеитба 3-та сеитба и 
следващи 

0,1 лв. на кв.м. 0,08 лв. на кв.м. 0,05 лв. на кв.м. 
 
 
 

� Угара се таксува по 0,70 лв./декар 
� Изкуствените пасища не се таксуват 
� Към всички горепосочени цени се добавя ДДС. 

 
 
 

 
 


