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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 групата от оператори. 

 Процедура за оценка на резултатите от извършените инспекции. 

 Процедура за сертифициране и издаване на сертификат на групата от оператори. 

 Издаване на удостоверение за съответствие при поискване.  

 Издаване на документи за съответствие на английски език при поискване. 

 Изпращане по електронна пощата на съответна кореспонденция (email).  

 

Α.2. В годишната такса не се включват: 

 Разходите за допълнителни инспекции, които не са планирани от БИОХЕЛЛАС. 

 Разходите за вземане на проби и лабораторен анализ в акредитирани лаборатории, които се вземат 

съгласно годишния график за вземане на проби на БИОХЕЛЛАС, извършени, като се вземе предвид 

минималният брой проби от членове на групата от оператори, посочена в приложимото законодателство, 

както и разходите за вземане на проби и лабораторни анализи, извършени допълнително (напр. разследване 

при съмнение за несъответствия) или за анализ на проби, поискани от групата оператори. 

 Разходите за разглеждане на случай, от Комисията по Възражения към БИОХЕЛЛАС, след подаване на 

жалба се определят на 200 евро. 

 Разходите за изпращане на документи с куриерски услуги. 

 

Б. Подробни годишни стойности на разходите на сертифицираната дейност, както следва: 

 

Б.1 Фиксирана такса за група от оператори: 650€ 

 

Б.2 Допълнителна такса в зависимост от размера на групата от оператори: 80€ на член на 

инспектираната група от оператори в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 и Регламент за изпълнение 

(ЕС) 2021/279, и действащите изменения. 

 

Б.3  Дейности Преработка / Стандартизация: 

 Такса за една единица:    350 €  

 Допълнително таксуване за всяка допълнителна единица:  230 € / единица 

 

В. ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГИ 

 

В.1. С подписването на договор с БИОХЕЛЛАС, Групата от оператори заплащат 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 Операторите. Останалите 50% от годишната такса за 
разходите се заплащат в рамките на 6 месеца от датата на сключването на договора. 
В.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. 
В.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 групата от оператори да са 
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запознати с паричните си задължения, които ще се коригират съгласно действащи Ценоразпис за услугите по 
сертифициране на група от оператори относно изискванията на Европейския Регламент (ЕС) 2018/848.  
В.4. Ако Гупата от оператори има възражения относно паричните си задължения към БИОХЕЛЛАС, то тогава 
трябва 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 Групата от оператори. 
В.5. Плащането на годишната такса за разходите по контрол и сертификация представлява необходимо 
предварително условие за предостваяне на сертификати на Гупата от оператори, удостоверения, 
разрешения за ползване на логото. 
В.6. БИОХЕЛЛАС издава съответните документи за предоставените услуги (фактура за услуги и др.). 

 

Паричните задължения се заплащат по следната банкова сметка 

 
KBC Bank Bulgaria 
ΙΒΑΝ: BG29RZBB91551015398848 
BIC: RZBBBGSF 

 

Г. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

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

Д. ЗАБЕЛЕЖКИ 

1. Разходите по контрол и сертификация се заплащат от Групата от оператори 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 заплаща такса по 30 € на документ. 

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 Групата от оператори. Групата от оператори e длъжна 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 Групата от 
оператори, 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 
Групата от оператори при промяна на Ценоразписа чрез препоръчано писмо или по електронна поща /E-
mail/. Когато Групата от оператори не приема измененията в Ценоразписа, тя има 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 Групата от оператори 
е длъжна 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 Групата от оператори. 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 настоящия Ценоразпис. 

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

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

 
 

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

