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Α. ОТСТЪПКИ 

БИОХЕЛЛАС запазва правото си за предлагане на отстъпки върху годишната такса за разходите за 

услугите по по контрол и сертификация за следните категории оператори:    

 

ОПИСАНИЕ ОТСТЪПКИ 

Интегриране на сътрудничещи си единици. 
10% за всички сътрудничещи 
единици 

Оператори с дейност  растениевъдство и/или животновъдство, 
които са включени в БИОХЕЛЛАС  без прекъсване на договора за 
контрол за повече от 5 години. 

10% 

 
Оператори, които се сертифицират за повече от един стандарт от 
БИОХЕЛЛАС (ISO, ΒΙΟ Kouzina, NaTrue). * 

до 30% 

Оператори, които прилагат екологични стандарти (напр. ISO 
14001, EMAS) или екологосъобразни политики и методи ( напр. 
възобновяеми източници на енергия).  

специална отстъпка 10% 

За оператори със смесено  производство-растително-животинско 
и растително-преработвателно. 

30% за второстепенната дейност 
като таксуване 

  
Оператори, които се прехвърлят в БИОХЕЛЛАС от друг 
Сертифициращ орган, с валиден Сертификат за продукт. 

50%  върху годишната стойност 
за първата им година за 
регистрация 

Оператори по програма "Млад Фермер". 
50%  върху годишната стойност 
за първата им година за 
регистрация 

Оператори, бивши клиенти на БИОХЕЛЛАС, които кандидатстват 
за сключване на нов договор. 

50% върху годишната стойност 
за първата им година за 
регистрация 

В случай на едновременно отглеждане в рамките на същия 
земеделски парцел на полски и дървесни култури ** 

разходи за дървесни култури 
плюс 50€ 

 
В случаи на едновременно отглеждане на на полски и дървесни 
култури, където дървесните заемат много малка площ, в 
сравнение с общата площ. 
 
 

разходи за полските култури 
плюс 50€ 
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ОПИСАНИЕ ОТСТЪПКИ 

В случай на наличие на полски и дървесни култури в различни 
земеделски площи 

сумата се определя от сбора на 
годишната стойност за 
сертифициране на основната 
култура, с отстъпка 70 % от 
годишната стойност за 
сертифициране на вторичната 
култура като таксуване 
 

Едновременно отглеждане на зеленчуци с трайни насаждения 
отстъпка от 30% от стойността на 
вторичната култура като 
таксуване 

 

 

* Отстъпката не важи за стандартите Naturland, Bio Suisse, KRAV, Demeter. 

** Когато дървесните култури преставляват основната култура, а полските не са предназначени за 

зелено наторяване. 

 

 Необрабработваеми пасища не се таксуват допълнително.  
 
 

Б.  ЗАБЕЛЕЖКИ 

1. Оператори, които се възползват от повече от една отстъпка, получават най-голямата от тях. 

2. Политиката за отстъпки на Сертифициращия орган се преразглежда и коригира всеки месец 

декември или по рано, ако се счете за необходимо. 

 


