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ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИТЕ  

по сертификация на продукти в направление "Оценяване" 

при "ТЕХНОТЕСТ" АД гр. София 

 

 1. Общи условия 

 Цените са без начислен ДДС и са дадени съобразно отделните етапи на процеса по 

сертификация. В тях не е включена цената на изпитванията. Заплащането на проведен етап е 

задължително независимо от резултата. 

 2. Цени на етапите на процеса по сертификация 

No 

по 

ред 

Етап от процеса по сертификация Цена (лева) 

1 2 3 

2.1. Регистрация и преглед на подадената заявка, и предварителна оценка на клиента. 

Подготовка и съгласуване на договор (допълнително споразумение) за сертификация.  

2.1.1. При първоначална сертификация. 200,00 

2.1.2. При разширяване обхвата с нови продукти, издаване на 

допълнителен сертификат или продължаване действието на издаден 

сертификат. 100,00 

2.2. Извършване на оценка на съответствието на продукта с изискванията на заявените 

основни (нормативни) документи и вземане решение за предоставяне на сертификация 

(базова цена)1: 

2.2.1.  Сейфове и депозитни системи 2000,00 

2.2.2.  Трезорни врати 1800,00 

2.2.3.  Трезорни помещения  1600,00 

2.2.4.  Врати  
1400,00 

2.2.5.  Прозорци и капаци 
1400,00 

2.2.6.  Решетки 1200,00 

2.2.7.  Защитни стъкла 1200,00 

2.2.8. Извършване на оценка на съответствието на продукта при 

прилагане на схема за сертификация вид „В” 

60% от цените 

посочени от т. 

2.2.1 до 2.2.7 

2.3. Извършване контрол за спазване на конструкторските и технологични 

изисквания при производство/монтажа на трезорно помещение – при 

прилагане на схема за сертификация вид „D”2. 

 

2.4. Издаване на сертификат и приложения 

2.4.1. Издаване на сертификат при първоначална сертификация 150,00  

- допълнително за всяка страница приложения 30,00 

2.4.2. Издаване на дубликат на сертификат 50,00 

- допълнително за всяка страница приложения 10,00 

2.4.3. Преиздаване на сертификата при изменения или продължаване 

на сертификацията 

100,00 

- допълнително за всяка страница приложения 20,00 

2.4.4. Издаване на сертификат и приложение на английски език Цените от т. 

                                                 
1
  Към посочената базова цена се добавя стойността на извършените проверки на място при оценка на 

производствения процес на клиента, по фактически цени формирани на основание необходимо време за извършване (в 
човеко/часа). 
2  Цената се формира на базата на необходимото време за извършване на конкретните дейности от оценяващия 
персонал на органа 
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2.4.1 до т. 2.4.3. 

- допълнително за всяка страница 15,00 

 2.4.5. Издаване на допълнителен сертификат с променени имена на 

притежателя и продукта 

200,00 

 - допълнително за всяка страница приложения 30,00 

 2.4.6 Издаване на допълнителен сертификат с променени имена на 

притежателя и продукта на английски език 

Цените от т. 

2.4.5 

 - допълнително за всяка страница от документа 15,00 

2.5. Поддържане на предоставената сертификация на продукт  

2.5.1. Поддържане на сертификацията (провеждане на планов надзор 

на един продукт). 

840,00 

2.5.2. При провеждане на комплексен планов надзор на няколко 

продукта, собственост на един клиент 

За всеки втори и 

следващ продукт 

по 20% от цената 

посочена в 

т.2.5.1 

2.5.3. Контролна оценка при извършена промяна на сертифициран по 

схема вид „D” продукт.  

15 % от цената 

посочена в т. 

2.2.2. 

2.5.4. Провеждане на извънпланов надзор на продукта3  

2.6. Оценка за разширяване обхвата или продължаване на предоставена 

сертификация на продукта. 

60 % от цените 

посочени в т. 

2.2.  

2.7. Оценка за продължаване на предоставената сертификация по схема 

ви „В”. 

50 % от цените 

посочени в т.2.2 

2.8. Извършване на експертна оценка4 и изготвяне на експертно 

заключение  

2.9. Маркировъчна табелка5 за продукти сейф, трезорна врата, трезорно 

помещение и депозитна система за 1 бр. 

5,00 

 Цена за човеко/час - 35 лв./час. 

  

 3. Заплащане на услугите 

 3.1. Заплащането по т. 2.1 се извършва от клиента с подаването на заявката по банков 

път по банкова сметка на Технотест: IBAN BG 53 FINV 9150 100 004 67 65, BIC код FINVBGSF, 

при банка „Първа инвестиционна банка”, гр.София.  

 3.2. Заплащането на останалите етапи от сертификацията се извършва съгласно 

клаузите на сключения между страните Договор за сертификация, като сертификата за даден 

продукт се предоставя на клиента след окончателното заплащане.  

 3.3. Заплащането за поддържане на сертификацията се извършва след провеждане на 

плановия/те надзор/и на продуктите и предоставяне на доклад/и от техните резултати. 

 3.4. При осъществяване на извънпланов надзор, заплащането се извършва след неговото 

провеждане, като цената се формира в зависимост от обема на извършените дейности.  

 3.5. При оценяване на място на производствения процес и надзор, освен посочените 

разходи клиентът заплаща допълнително за всеки член от екипа по оценяване за всеки 

отделен случай пътни, дневни и квартирни пари, съгласно Наредба за командировките в 

страната. 

 3.6. Заплащането на услугите се извършва срещу издадена проформа фактура по банков 

път с платежно нареждане, на посочената в т.3.1 сметка. 

 3.7. Направление "Оценяване" си запазва правото да извърши корекция на посочените 

цени при необходимост. 

                                                 
3  Цената се формира на базата на необходимото време за извършване на конкретните дейности от оценяващия 
персонал на органа. 
4  По фактически цени формирани на база необходимо време за изготвяне (човеко/часа) 
5  При доставяне на табелките с куриер, цената на доставката е за сметка на клиента. 


