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Такси за сертифициране
на съществуващи офисни и административни сгради версия 2013
(BBV13)

Най-общо таксите за сертифициране обхващат целия процес на провеждане на
сертифиционните дейности от страна на BGBC. Към това се числят
първоначалните две изпитвания oт част от конторла за съвместимост. В случай,
че одиторът или служителя на фирмата извършваща сертифицирането и се
наложи да направи проверка по петте основни критерия на проектната
документация, към сметката се начислява допълнителна такса от 1000 евро без
ДДС в полза на BGBC. За всеки следващ допълнителен критерий на проверката
към сметката се прибавят по 250 евро без ДДС. Проверката за съвместимост
може да бъде проведена едва след предварителното заплащане на таксите за
сертифициране.
При проекти, за които се осъществява сертифициране още в началната фаза на
експлоатация се прави отстъпка от 20% от съответните такси за сертифициране.
Така отстъпка не се прилага в случай на пресертифициране.

Член на BGBC
Предварително
сертифициране – валидно
за 18 месеца
Сертифициране
С наличен предварителен
сертификат - валиден 3
години
Без наличен предварителен
сертификат - валиден 3
години
Пресертифициране за нови
3 години
Без строителни дейности
Със строителни дейности

*Всички цени са с ДДС.

5,000 евро

Такси*
Фирми, коитo не са
членове на BGBC
6,000 евро

4,000 евро

5,000 евро

7,000 евро

9,000 евро

3,000 евро
5,500 евро

4,500 евро
8,000 евро
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Относно одиторските услуги
Разхдите за хонорари за одиторите услуги не се съдържат в горепосочените
такси за сертифициране. Разхдите за одиторски услуги зависят изключителн от
самия проект. Умоляваме Ви да съгласувате тези разходи с вашия одитор.
Вашият одитор ще Ви информира относно всякакви допълнителни разходи,
които евентуално биха възникнали във връзка с необхдимо допълнително
проектиране от страна на съответните специализирани проектанти.
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