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№ Açıklama BGN 

Temel ücret 

1 Üretim 240 

2 

İşleme / depolama / ticaret / ithalat 

Küçük 

Büyük 

 

700 

1100 

Bir dekara, hayvana veya kovana dayalı organik üretim ücreti 

№ Açıklama Birim BGN 

3 Serbest arazi (açık ekilebilir arazi), 
tahıllar, yem bitkileri Dekar 1.50 

4 Sebzeler, bahçe bitkileri, fidanlıklar Dekar 4.50 

5 Yetiştirilen otlar, şifalı bitkiler Dekar 3.00 

6 Yapay çayırlar ve meralar Dekar 1.00 

7 Seralar (fideler) 

7.1 Seralar (fideler) Dekar 35.00 

8 Meyvecilik, çok yıllık yağlı bitkiler 

8.1 Yeni ve eski dikimler  Dekar 5.50 

9 Bağcılık (ürün denetimi) 

9.1 Yeni ve eski dikimler Dekar 5.50 

10 Büyük baş hayvanlar  

10.1 İnekler Büyükbaş 6.00 

10.2 Buzağılar (besi için) Büyükbaş 2.00 

10.3 Buzağılar (üreme için) Büyükbaş 1.00 

11 Küçükbaş hayvanlar (koyunlar, keçiler) Büyükbaş 0.90 

12 Arıcılık Kovan 3.00 

Yabani bitkiler (otlar, meyveler, yabani mantarlar) organik toplama saatlik ücret 
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13 Organik üretimin kontrolü, yabani 
bitkilerin toplanması 

Temel ücrete ek 
olarak saatlik ücret 60 

Diğerleri  

14 Kontrol süresi Saat 50 

15 
Eksik belgeler veya kararlaştırılan son 
tarihlerdeki değişiklikler nedeniyle kontrol 
için ek süre 

Saat 60 

16 Seyahat, iş gezileri ve diğer giderler  
Temel ücrete 
eklenmekte 

 

   AŞAMALAR VE ÖDEME KOŞULLARI: 

   Kontrol bedelleri hizmet yapılmadan önce ödenir. 

1. BKK AGRO ORGANIK KONTROL müşterileri her kontrol için temel bir ücret öder. 
Buna, kontrol için tahmini nakliye ve iş gezisi masraflarının yanı sıra, kontrol 
kurumunun yıllık akreditasyonunun ödenmesi için BKK'nun masraflarıyla ilgili 
masraflar da eklenir. 

2. Bu iki maliyet, yıllık sertifika ücretini oluşturur. 
3. Bu ücret, mahsulün türüne veya hayvan veya arı kovanına bağlı olarak dekar bazında 

verilen hizmet bedelinin ödenmesi ile tamamlanır. 
4. Ek süre: Eksik, yanlış veya eksik bilgi veya belgelerin neden olduğu kontrol ve 

sertifikasyon için gerekli ek hizmetler veya müşterinin kontrol tarihlerini değiştirmek 
için kısa süre bildirimde bulunulması, Tablo 1'de gösterildiği gibi ücretlendirilebilir. 

5. Tablo 1'de yer almayan kontrolle ilgili faaliyetler (örneğin kümes hayvanı 
yetiştiriciliği), gerekli kontrol süresi (55 BGN) temelinde ödenecektir. 

6. Kontrol sırasında organik standartlarla uyuşmazlıklar tespit edilirse, rastgele habersiz 
kontroller için gerekli süre 55 BGN / saat (artı seyahat masrafları) olarak ödenecektir. 

7. Numune analizi için ücretler, laboratuvar tarafından sağlanan hizmet fiyatları üzerinden 
müşteri tarafından karşılanır. 

8. Müteşebbisin başka bir şekilde doğrulayamayacağı sonuçları teyit etmek için numune 
alırken, analizin maliyetleri tamamen müteşebbis tarafından karşılanacaktır (GDO 
beyanları, vb.). 

9. Uygulanan yaptırımların veya ek çalışmaların bir sonucu olarak, organik standartlara 
önemli ölçüde uyumsuzluğun varlığından kaynaklanan ek kontroller, gerekli süre ve 
yapılan maliyetlere (55 BGN / saat artı seyahat masrafları, artı örnek araştırma fiyatları). 

10. Fiyatlar Bulgar levası cinsindendir ve KDV hariçtir. 


