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Α. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Α.1. Годишната такса за извършване на услугите по контрол и сертификация на „ИНСТИТУТ ЗА КОНТРОЛ 
НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БИОХЕЛЛАС А.Д.“ включва разходите за: 
 

 Изпращане на формуляри за регистрация. 

 Обработка и преглед на документите за регистрация. 

 Планиране на инспекции на съоръженията и производствените процеси на оператора. 

 Процедура за оценка на резултатите от извършените инспекции. 

 Процедура за сертифициране и издаване на доказателство за съответствие. 

 Издаване на удостоверение за съответствие при поискване.  

 Издаване на документи за съответствие на английски език при поискване. 

 Изпращане по електронна пощата на съответна кореспонденция. 
 

 
Α.2. В годишната такса не се включват: 
 

 Разходите за допълнителни инспекции, както и разходите за вземане на проби и лабораторни анализи, които 
не са планирани от БИОХЕЛЛАС. 

 Разходите за неосъществяване на планираната от БИОХЕЛЛАС инспекция по вина на оператора (липса на 
инспектирания или негов представител в предвиденото време за проверката) възлизат на 100 евро.  

 Разходите за проверки и инспекции на подизпълнителите на оператора, за които оства отговорен възлиза на 
230 евро на ден. 

 Лабораторни анализи на проби в акредитирани лаборатории, които се вземат съгласно годишния график за 
вземане на проби на БИОХЕЛЛАС.  

 Разходите за издаване на сертификати, различни от изброените в параграф А.1, след подадена молба от 
оператора. Разходите за издаване на сертификати за партида.Издаването на сертификати за партида е на 
стойност 10 €/сертификат.  

 Разходите за повторен лабораторен анализ на контролна проба. Сумата не се начислява, ако резултатът от 
лабораторния анализ оправдава клиента. 

 Разходите за разглеждане на случай от Комисията по Възражения към БИОХЕЛЛАС, след подаване на жалба 
се определят на 200€.  

 Разходите за изпращане на документи с куриерски услуги. 
 

Б. Подробни годишни стойности на разходите по контрол и сертификация, както следва: 
 
Б.1 Растително производство 
 

Ι) Полски едногодишни култури и други многогодишни (ароматни/фармацевтични видове, зърнени 

бобови,фуражни култури, енергийни растения, зърнени житни, други неполивни култури). 

ПЛОЩ В ДЕКАРИ СТОЙНОСТ   € /ДКА ОБЩА СУМА € 

0 - 20 Постоянна стойност 145 

21 - 40 Постоянна стойност 187 

41 - 80 2,15 273 

 81 - 100 1,60 305 

101 - 200 1,00 405 

201-  400 0,70 545 

401- 1000 0,35 755 

>1000 Специално споразумение  

 

ΙΙ) Трайни насаждения (маслини, лозя, костилкови овощни, семкови овощни, цитрусови, субтропични и 

тропически видове, berries, и други дървесни и храстовидни видове).   

ПЛОЩ В ДЕКАРИ СТОЙНОСТ   € /ДКА ОБЩА СУМА € 

0 - 20 Постоянна стойност 171 

21 - 40 Постоянна стойност 225 

 41 - 100 2,1 351 

101 - 200 1,3 481 

                  201 - 400 1,2 721 

401- 1000 0,50 1021 

>1000 Специално споразумение  

 

ΙΙΙ) Зеленчукови култури на открито 

ПЛОЩ В ДЕКАРИ СТОЙНОСТ   € /ДКА ОБЩА СУМА € 

0 - 5 Постоянна стойност 187,50 

6 - 10 7 222,50 

11 - 20 6 282,50 

21 - 40 5 382,50 

>40 2,5  
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ΙV) Зеленчукови култури при оранжерийни условия 

ПЛОЩ В ДЕКАРИ СТОЙНОСТ   € /ДКА ОБЩА СУМА € 

0 - 5 Постоянна стойност 300 

6 - 10 25 425 

>10  15  

 

 За всяка земеделска площ,  повече от една, се таксува допълнитено по 1 €. 

 

V) РАЗСАДНИЦИ 

Производство на растителен посевен и посадъчен материал се оценява на 200€. 

 

VΙ) Събиране на диворастящи растения 

Събиране на диворастящи растения се оценява на 200€.  

 

VΙΙ) Отглеждане на гъби 

Производството на гъби се оценява на 200€. 

 

VΙΙΙ) Производство на дрожди 

Производството на дрожди се оценява на 200€. 

 

ΙΧ) Производство на морска сол и други видове сол 

Дейността за производство на сол се оценява на 200€. 

 

Χ) Естествен корк 

Дейността за производство на естествен корк се оценява на 200€. 

 

ΧΙ) Производство на кълнове 

 Дейността за производство на кълнове се оценява на 200€. 

 
Б.2 Животинско производство 
 

Ι) ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪК – ЕДНОКОПИТНИ – СЕМЕЙСТВО ЕЛЕНОВИ  

БРОЙ НА ЖИВОТНИТЕ СТОЙНОСТ € / ЖИВОТНО ОБЩА СУМА € 

0 - 25 Постоянна стойност 268 

26 - 50 6,4 428 

51 - 75 4,3 535,5 

75< 2,7   

 

ΙΙ) СВИНЕ 

БРОЙ НА СВИНЕ-МАЙКИ СТОЙНОСТ € / СВИНЯ-
МАЙКА 

ОБЩА СУМА € 

0 - 5 Постоянна стойност 134 

6 - 10 25,7 262,5 

11 - 20 13,6 398,5 

21 - 50 6,8 602,5 

50< 1,8  

 

ΙΙΙ) КОКОШКИ НОСАЧКИ 

БРОЙ НА ПТИЦИТЕ СТОЙНОСТ € /ПТИЦА ОБЩА СУМА € 

0 - 500 Постоянна стойност 177 

                501 - 1000 0,29 322 

              1001 - 2000 0,24 562 

              2001 - 3000 0,12 682 

              3001 - 4000 0,08 762 

             4001 - 10000 0,06 1122 

10000< Специално споразумение   

Изчисление на базата на общата годишна бройка птици 
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 За оператори с дейност животновъдство, които отглеждат кокошки носачки, цената за извършване на 
инспекция в съоръженията (извън помещенията на стопанстовто) на оператора за отглеждане на небиологични 
домашни птици, които ще бъдат въведени в контролираната единица, е определена на 120 € за инспекция. 

 

ΙV) КОКОШКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО И ЗАЙЦИ  

БРОЙ  СТОЙНОСТ € / ЖИВОТНО ОБЩА СУМА € 

0 - 500 Постоянна стойност 161 

501 - 1000 0,27 296 

1001 - 2000 0,22 516 

2001 - 3000 0,11 626 

3001 - 4000 0,08 706 

4001 - 10000 0,06 1066 

10000<     Специално споразумение   

Изчисление на базата на общата годишна бройка животни 

 

V) ДРУГИ ДОМАШНИ ПТИЦИ 

БРОЙ НА ПТИЦИТЕ СТОЙНОСТ € / ПТИЦА ОБЩА СУМА € 

0 - 500 Постоянна стойност 700 

501 - 1000 0,4 900 

1001 - 2000 0,2 1100 

2000<       Специално споразумение   

Изчисление на базата на общата годишна бройка птици 

 

VI) ОВЦЕ И КОЗИ  

БРОЙ ВЪЗРАСТНИ 
ЖИВОТНИ 

СТОЙНОСТ € / ЖИВОТНО ОБЩА СУМА € 

0 - 50 Постоянна стойност 120 

51 - 100 2,8 260 

101 - 150 2,2 370 

151 - 250 1,5 520 

251 - 350 1,4 660 

351 - 450 1,2 780 

450< 0,5   

 

 Пасищата, които се включват заедно с животновъдната единица, и които са предназначени за изхранване на 
животните от единицата, не се начисляват с допълнителни разходи. 
 

VΙI) ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 

БРОЙ НА КОШЕРИТЕ СТОЙНОСТ € / КОШЕР ОБЩА СУМА € 

  0 - 30  Постоянна стойност 150 

31 - 100 2,5 325 

101 - 150 2 425 

151 - 200 1,5 500 

200< 0,5  

 

VIII) РИБАРНИЦИ 

БРОЙ НА КЛЕТКИТЕ СТОЙНОСТ   € / КЛЕТКА ОБЩА СУМА € 

 0 - 10 Постоянна стойност 750 

11 - 15 20 850 

16 - 20 15 925 

20< 10  

Изчисление на базата на общата годишна бройка клетки. 

 

IX) ВОДОРАСЛИ 

За единици, произвеждащи водорасли се оценява на 200€. 

 

Χ) Бубарство 

Дейността по отглеждане на пашкули от копринена буба се оценява на 200€. 

 

ΧΙ) ВЪЛНА 

Дейността по производство на вълна се оценява на 200€. 

ΧΙΙ) СУРОВИ И НЕОБРАБОТЕНИ КОЖИ 
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Дейността по производство на кожи се оценява на 200€. 

 
Б.3 Преработка,опаковане,съхранение,търговия и внос от трети държави 

 

Ι) Единици за преработка, пакетаж, означаване, съхранение и търговия. 

За производствени единици, които разполагат с едно съоръжение и/или на подизпълнителите, цената за 
сертифициране възлиза на 470€. За единици, които разполагат с повече от едно подразделение, всяко 
допълнително съоръжение се таксува 230 €. 

 

 За единици, които извършват само дейност търговия или търговия и складиране, цената за сертифициране 
възлиза на 350€. 
 

ΙΙ) Подизпълнители  
(подизпълнители, за които оператора остава отговорен за биологичното производство) 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ ЦЕНА НА 
СЕРТИФИЦИРАНАТА 

ДЕЙНОСТ 

Производствена единица с едно съоръжение, която извършва дейност по 
производството на продукти от името на трети страни, без да извършва 
продажби със собствен етикет. 

230 €  

Производствена единица с повече от едно съоръжение, която извършва 
дейност по производството на продукти от името на трети страни, без да 
извършва продажби със собствен етикет. 

230 € 

 
 

ΙΙΙ) Внос от Трети Страни 

За вносители от трети страни цената на сертифицираната дейност възлиза на 300€ за всяко местоположение 
на съоръжението на единицата и/или подизпълнителите и 150 €  за всяка заявка за внос. 

 
 
В. РАВНОСТОЙНОСТ С ДРУГИ СТАНДАРТИ  
 

Цената за издаване на сертификати за съответствие, използвани за износ на продукти в страни с взаимно 
признаване на стандарта на ЕС (САЩ, Корея) възлиза на 30 € на документ. 

 

Г. ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГИ 

Г.1. С подписването на договор с БИОХЕЛЛАС, Оператора заплаща 50% от годишната такса за разходите по 
контрол и сертификация. Тази сума включва всички разходи за регистрация в Списъка на БИОХЕЛЛАС и не се 
възстановява в никакъв случай на Оператора. Останалите 50% от годишната такса за разходите се заплащат в 
рамките на 6 месеца от датата на сключването на договора. 
Г.2. За всички следващи години след първата година, годишната такса за разходите по контрол и сертификация 
се заплаща в рамките на 3 месеца от началната дата на започване на всеки нов годишен период, считан от 
датата на влизане в сила на договора. 
Г.3. Информирането относно паричните задължения ще се осъществява от БИОХЕЛЛАС чрез Уведомление, в 
което ще се посочи стойността на разходите по контрол и сертификация, така че Оператора да е запознат с 
паричните си задължения, които ще се коригират съгласно действащия Общ ценоразпис за услугите по 
сертифициране.  
Г.4. Ако Операторът има възражения относно паричните си задължения към БИОХЕЛЛАС, то тогава той е 
длъжен да ги изрази писмено, в срок от 10 /десет/ дни от получаване на Уведомлението на БИОХЕЛЛАС, в 
противен случай паричните задължения към БИОХЕЛЛАС се считат за потвърдени от Оператора. 
Г.5. Плащането на годишната такса за разходите по контрол и сертификация представлява необходимо 
предварително условие за предоставяне на сертификати на Оператора, удостоверения, разрешения за 
ползване на логото. 
Г.6. БИОХЕЛЛАС издава съответните документи за предоставените услуги (фактура за услуги и др.). 

 
Паричните задължения се заплащат от оператора по следната банкова сметка 
 

KBC Bank Bulgaria 
ΙΒΑΝ: BG29RZBB91551015398848 
BIC: RZBBBGSF 

 
 
Д. ОТСТЪПКИ 

Отстъпките са описани във формуляра E BG 05.1 „Политика за отстъпки за услугите по сертифициране по 
отношение на изискванията на Европейския регламент (ЕС) 2018/848“. Във всеки случай окончателните годишни 
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разходи за сертифициране не могат да бъдат по-ниски от 120€ с изключение само за първата година от 
сътрудничеството с БИОХЕЛЛАС. 
 
Е. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

В случай, че договора между Оператора и БИОХЕЛЛАС бъде прекратен, 50% от размера на годишната такса за 
разходите по контрол и сертификация ще бъдат начислени и дължими от Оператора, ако не е извършена 
инспекция в рамките на годината на прекъсване. В противен случай Оператора дължи целият размер на 
годишната такса за разходите по контрол и сертификация. 
 

Ж. ЗАБЕЛЕЖКИ 

1. Разходите по контрол и сертификация се заплащат от Оператора независимо от това дали за продуктите на 
дадена производствена единица се издават или не документи за съответствие. 

2. За издаване на сертификати за износ на биологични продукти в трети страни (NOP Import Certificate за износ 
към САЩ, NAQS Import Certificate за износ към Корея) се прилагат таксите по параграф В. 

3. В горепосочените цени не се включва ДДС. 
4. Заплащането на годишната такса за разходите по контрол и сертификация не представлява в никакъв 

случай автоматично основание за регистрация и сертифициране. 
5. Настоящият Ценоразпис представлява неразделна част от договора за контрол и сертификация сключен 

между  БИОХЕЛЛАС и Оператора. Операторът e длъжен да заплаща услугите, предоставяни от 
БИОХЕЛЛАС, по начините, в размерите и в сроковете, посочени в настоящият Ценоразпис. 
При закъснение с плащанията с повече от 30 /тридесет/ дни от страна на Оператора, като си запазва 
правото да получи дължимите до момента суми, БИОХЕЛЛАС може да прекрати едностранно договора с 30 
/тридесет/-дневно писмено предизвестие. 

6. БИОХЕЛЛАС се задължава да издава  документи за съответствие само на български и английски език. 
7. Настоящият Ценоразпис е публично достъпен и наличен на официалната интернет страница на „ИНСТИТУТ 

ЗА КОНТРОЛ НА БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БИОХЕЛЛАС А.Д.“ - www.bio-
hellas.gr. 

8. Настоящият Ценоразпис може да бъде променен във всеки един момент, като БИОХЕЛЛАС уведомява 
Оператора при промяна на Ценоразписа чрез препоръчано писмо или по електронна поща /E-mail/.  
Когато Оператора не приема измененията в Ценоразписа, той имат право в срок от 10 (десет)  дни от 
получаване на уведомлението, да представи 30-дневно писмено предизвестие за прекратяване на договора 
за контрол и сертификация сключен с БИОХЕЛЛАС, като Операторът е длъжен да заплати паричните си 
задължения към БИОХЕЛЛАС. 
В случай, че в срок от 10 (десет)  дни от получаване на уведомлението за изменение на Ценоразписа, не се 
получи писмено предизвестие за прекратяване на договора, изменението се счита за прието от Оператора. 
В периода на предизвестие валидни са предходните цени. 

9. Всяко издаване на нов Ценоразпис, отменя предишните. БИОХЕЛЛАС може да издава каталози, свързани с 
отделните дейности, които следват Общия ценоразпис за услугите по сертифициране. 

10. Годишната такса за разходите по контрол и сертификация се изчислява въз основа на Настоящия Общ 
ценоразпис за услугите по сертифициране съобразно с изискванията на Регламент (ЕС) 848/2018 и от 
действащата Политика за отстъпки на БИОХЕЛЛАС. 

11. Настоящият Ценоразпис влиза в сила от  12/12/2022. 
 

 
 
 
 

 
 

 

http://www.bio-hellas.gr/
http://www.bio-hellas.gr/

