
П Р О Е К Т  
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И 
СПИРТНИТЕ НАПИТКИ 

 
Обн. ДВ. бр.86 от 1.10.1999г., изм. ДВ. бр.56 от 7.06.2002г., изм. 

ДВ. бр.16 от 27.02.2004г., изм. ДВ. бр.108  
от 10.12.2004г., изм. ДВ. бр.113 от 28.12.2004 г. 

 
§1. Навсякъде в закона от израза „винено бренди” отпада думата „винено”. 
 
§2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на 

икономиката", "Министерството на икономиката" се заменят съответно с "министърът 
на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", 
"Министерството на икономиката и енергетиката". 
 

§3. В чл.5 се  създава нова ал.4 :  
“(4) За утвърждаване на регионални вина по ал. 3 ИАЛВ събира такси в размер, 

определен с тарифа на Министерския съвет.” 
 

§4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал.1 се заличава израза „и бутилирано”. 
2. Създава се нова ал. 10: 
“(10) За утвърждаване на качествени вина по ал. 5 и издаване на контролен 

номер по ал. 7 ИАЛВ събира такси в размер, определен с тарифа на Министерския 
съвет.” 
 

§5. В чл. 21, ал.1. се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова т.1 : 
“1. брют натюр – със съдържание на захар до 3 грама на литър.” 
2. Досегашните  т.1 - т.6 стават съответно т.2 – т.7. 

 
§6. Чл. 22, ал 5 се отменя. 

 
§7. В чл. 22а думата “лозарска” се заменя с “винарска”.  

 
§8. Създава се нов чл.22б.: 
“Чл.22б. Началото на гроздобера за всеки отделен сорт грозде и за всеки отделен 

лозарски микрорайон, се обявява със заповед на кмета на общината по предложение на 
териториалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съобразно 
състоянието на реколтата и зрелостта на гроздето, като се вземат предвид исканията на 
регионалната лозаро-винарска камара и на производителите на грозде и вино.“ 
 

§9. В чл.23а се създава нова ал.10:  
“(10) В случаите, когато след извършена проверка на място, ИАЛВ констатира, 

че физическо или юридическо лице - производител на винено грозде, не е регистрирало 
управляваното от него лозарско стопанство, то ИАЛВ го регистрира по собствена 
инициатива и го вписва в регистъра по ал.1. В този случай за дата на регистрация на 
лозарското стопанство се счита датата на връчване на уведомлението.” 
  

§10. В чл.23б се създава нова ал.7 : 



“(7) За придобиване на право на засаждане на нови лозя, право на презасаждане 
и право на засаждане от Националния резерв ИАЛВ събира такси, определени с Тарифа 
на Министерския съвет.” 
 

§11. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. В ал. 2 израза “както и за издаването на документ по чл.51а” се заменят с 

“както и за вина, предназначени за износ”. 
2. В ал.6 след думите „по ал. 2” се добавя израза „и обслужване дейността на 

централната арбитражна дегустационна комисия към МЗГ по ал. 3”. 
  

§12. В чл.35 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал.1 придобива следната редакция: 
“(1) Видовете спиртни напитки са: ром, уиски, спиртни напитки от зърнени 

култури,.винена ракия и гроздова ракия, бренди, ракия от гроздови джибри, плодова 
ракия , ракия от плодови джибри, спиртна напитка от сухо грозде, спиртна напитка от 
ябълков сидер или крушова ракия, спиртна напитка от синя тинтява, хвойнова спиртна 
напитка, джин, спиртна напитка с кимион, анасонова спиртна напитка, пастис, мастика, 
битер, водка, ликьор, вакева глоги, текила, арак и саке.” 

2. Ал. 2 и 3 се заличават. 
 

§13. В чл. 38 се създава нова алинея 3 : 
 “(3) При производството на спиртни напитки не се разрешава влагането на 

синтетичен спирт.” 
 

§14. В чл. 40, ал. 4 се правят следните изменения: 
1.  Заличава се т. 5. 
2. Досегашните  т.6 - т.9 стават съответно т.5 – т.8. 

 
§15. В чл. 40а, ал. 2 се заличават думите “държавни инспектори”. 

 
§16. След чл. 43 се създава глава шеста “а”:   

  
“Глава шеста “а” 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДEСТИЛАЦИЯ 
 

Чл.43а (1) Свръхпресоването на прясно смачкано или несмачкано грозде и 
пресоването на винени утайки, както и използването на гроздови джибри за други цели 
освен за дестилация, се забраняват.  

(2)Филтрирането и центрофугирането на винени утайки не се смятат за 
пресоване, когато : 

1. получените продукти са здрави и с приемливо търговско качество; 
2. винените утайки не са приведени в сухо състояние 
 
Чл.43б (1) Физическите и юридическите лица - производители на вино, 

предназначено за продажба, са задължени да предават на лицензирани дестилерии 
цялото количество вторични продукти, получени от своето винопроизводство. 

(2) Предаването се извършва до 15 юли на съответната година. 
 
Чл.43в. (1) Количеството алкохол, съдържащо се във вторичните продукти, 

трябва да бъде не по-малко от 10% по отношение на алкохолния обем, съдържащ се в 
произведеното вино, когато виното е получено чрез директна преработка на грозде; 



(2) Поради технически обосновани причини, ограничението по предходната 
алинея може да бъде намалено до 5%, но само за вино, което е получено чрез 
винификация на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст или на младо 
вино в процес на ферментация. 

(3) Когато гроздовите джибри се доставят само за производство на еноцианин, 
количеството алкохол трябва да бъде не по-малко от 5% от алкохолното съдържание на 
виното и не по-малко от 7% от алкохолното съдържание на произведените бели вина от 
категория качествени, произведени в определен район. 

(4) В случаите, когато определеният по предходните алинеи алкохолен градус на 
вторичните продукти не бъде достигнат, производителите на вино са задължени да 
доставят количество вино от собствената си продукция, с което да осигурят 
достигането на определения процент. 

 
Чл.43г (1) Не са задължени да предават вторичните продукти от 

винопроизводството производители на вино, които: 
 т.1. през съответната винарска година са произвели до 25 хектолитра вино или 
гроздова мъст; 
 т.2. произвеждат качествени пенливи и качествени искрящи вина от ароматични 
сортове. 
 т.3. доставят неферментирали винени утайки на производители на еноцианин 

(2) Лицата по ал. 1, т. 3 се освобождават от задължението за предаване на 
вторичните продукти за дестилация в съотношение, равно на доставеното количество 
винени утайки.  

 
Чл.43д (1) Задължението по чл.43б може да бъде изпълнено и чрез доставка на 

вино на производители на винен оцет. 
(2) Лицата по ал. 1 се освобождават от задължението за предаване на вторичните 

продукти за дестилация с количеството алкохол, съдържащо се в предоставеното за 
производство на оцет вино.  

 
Чл.43е. Физическите и юридически лица, които получават вторични продукти в 

резултат на преработка на гроздето по начин, различен от винопроизводство, са длъжни 
да ги предадат за дестилация. 

 
Чл.43ж. (1) Контролът по изпълнение на задължението за предаване на 

вторичните продукти за дестилация, както и контролът върху тяхното качество се 
извършва от ИАЛВ. 

(2) Физико-химичен анализ на вторичните продукти се извършва от лаборатории 
на ИАЛВ, за което се събират такси в размер, определен с тарифа на Министерски 
съвет. 

(3) Условията и реда за предаването на вторичните продукти, изискванията, на 
които трябва да отговарят и контролът върху качеството им се уреждат с Наредба на 
министъра на земеделието и горите. 

 
Чл. 43з. (1) Задължителната дестилация се извършва само от физически или 

юридически лица, притежаващи лицензия, издадена от министъра на икономиката и 
енергетиката или упълномощен от него заместник министър. 

(2) Когато задължителната дестилация се извършва от регистриран 
винопроизводител, лицензираната дестилерия трябва да се обособи, като се осигури 
физическо разделяне на обектите. 



(3). За издаване на лицензия за извършване на задължителна дестилация в 
Министерство на икономиката и енергетиката се подава заявление по образец, 
утвърден от министъра на икономиката и енергетиката.  

(4). Към заявлението се прилагат: 
т.1.съдебно удостоверение за актуално състояние на производителя, издадено до 

1 месец преди подаване на заявлението; 
т.2. нотариално заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация, 

удостоверение от териториалната данъчна дирекция за липса на данъчни задължения и 
декларация от лицето за липса на други публични задължения; 

т.3. нотариално заверено копие на карта за идентификация по регистър 
БУЛСТАТ; 

т.4. нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на 
обекта в експлоатация, издаден по реда на Закон за устройство на територията; 

т.5. техническа справка  за откритите и закритите производствени обекти и 
складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на 
технологичното оборудване, включително и съдовете и техния обем; 

т.6. копие на заверена техническа спецификация за производство на  продуктите 
по чл. 43р, ал. 1. 

т.7. нотариално заверена декларация от лицето, че не е санкционирано през 
последната година с влязло в сила наказателно постановление за извършване на 
дестилация без регистрация; 

т.8. списък с трите имена и ЕГН на лицата, които водят производствения процес  
и извършват вписвания в дневниците по ал.6. 

т.9. документ за платена такса за издаване на лицензия в размер, определен по 
Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на икономиката и 
енергетиката по Закона за държавните такси. 

(5). В 7-дневен срок от получаването на документите по ал. 3, упълномощени 
служители на Министерство на икономиката и енергетиката извършват проверка на 
обекта, посочен в заявлението. 

(6) Редът за лицензиране на дестилерии се урежда с наредба на Министерския 
съвет. В наредбата се уреждат и условията, при които се осъществява дестилацията, 
оценката на обема алкохол, съдържащ се в крайния продукт, условията за физическото 
разделяне на обектите по ал. 2, както и вида и начина за водене на технологични 
дневници за лицензираните дестилерии. 

 
Чл.43и. В 14-дневен срок от подаване на заявлението и посочените документи 

министърът на икономиката и енергетиката издава или отказва издаването на 
лицензията. 

 
Чл. 43к. (1) Министърът на икономиката и енергетиката отказва издаването на 

лицензия, когато: 
т.1. не са спазени изискванията на чл. 43з, ал. 4, т1-9; 
т.2. заявлението за получаване на лицензия е подадено преди изтичането на 6 

месеца от отказа на министъра на икономиката и енергетиката за издаване на лицензия, 
освен ако отказът е бил отменен от съда като незаконосъобразен; 

т.3.при съществени несъответствия между представените документи и 
констатираните при проверката по чл.43з, ал. 4 условия за производство. 

(2) Министърът на икономиката и енергетиката отказва издаването на лицензия 
с мотивирана заповед. 

(3) Отказът за издаване на лицензия подлежи на обжалване по реда на Закона за 
административното производство. 



 
Чл.43л. Правата на издадената лицензия не могат да се прехвърлят или 

преотстъпват. 
Чл.43м. При промяна в обстоятелствата по чл. 43з физическото или юридическо 

лице, притежаващо лицензия, е длъжно в 7-дневен срок да подаде заявление, 
придружено с документи, удостоверяващи промяната. 

 
Чл.43н. (1) Лицензията може да бъде прекратена: 
т.1. по молба на физическото или юридическо лице, притежаващо лицензия; 
т.2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице; 
т.3. при смърт на физическото лице. 
(2) Министърът на икономиката и енергетиката издава заповед за прекратяване 

на лицензията в 14-дневен срок от получаване на молбата за прекратяване или от 
получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и т. 3. 

 
Чл.43о. Лицензията се отнема при: 
т.1. повторно нарушаване на условията на лицензиране; 
т.2. липса на дневници по чл. 43з, ал.6 от Закона за виното и спиртните напитки; 
т.3. вписване на неверни данни или не вписване на данни в дневниците; 
т.4.непредставени декларации за стоковата наличност съгласно приложение № 7 

от Наредбата по чл. 36 от ЗВСН за произведените спирт и дестилати; 
т.5. невъзможност технологично да изпълнява поетите задължени; 
т.6. констатиране, че лицензията е издадена въз основа на неверни данни.  
 
Чл.43п. Министерството на икономиката и енергетиката изготвя и поддържа 

публичен електронен регистър на дестилериите в интернет –страницата на 
Министерството на икономиката и енергетиката и информира Европейската комисия.  

 
Чл. 43р. (1) Чрез задължителна дестилация могат да бъдат произведени само 

следните продукти : 
т.1. неутрален етилов алкохол, отговарящ на определението и показателите, 

дадени в Наредбата към чл. 36 от ЗВСН; 
т.2. спиртни напитки, получени чрез дестилация от трапезно вино или гроздови 

джибри и отговарящи на определенията дадени в Наредбата към чл. 36 от ЗВСН за 
винена ракия, гроздова ракия или джиброва ракия; 

т.3. дестилат или суров алкохол, с алкохолно съдържание най-малко 52 об.%, 
който може да бъде използван: 

а. за производство на спиртни напитки; 
б. преработен в един от продуктите по т. 1 и т. 2, с изключение на етилов 

алкохол, получен от гроздови джибри; 
в. за производство на етилов алкохол за индустриални цели; 

 т.4 продукт, получен чрез дестилация, с минимално алкохолно съдържание 92 
об. %.  

(2) Контролните органи на Министерство на икономиката и енергетиката 
осъществяват контрола по дестилацията. 

 
Чл. 43с. (1) Физическото или юридическо лице, притежаващо лицензия, е 

длъжно да регистрира и заверява в МИЕ технологични дневници по чл. 43з, ал. 6 от 
ЗВСН. 

(2) По заявка на физическото или юридическо лице, притежаващо лицензия 
длъжностни лица от МИЕ вземат проби от обявените  в дневниците количества крайни 



продукти с цел установяване на съответствие с регистрираните технически 
спецификации от лицензираната дестилерия. Физическото или юридическо лице, 
притежаващо лицензия, е длъжно да представи взетите проби за изпитване в 
акредитираната лаборатория на Националния институт за изследване на вината и 
спиртните напитки.” 
 

§17. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал.2 придобива следната редакция: 
“(2) Забранява се вносът на вина,  спирт,  дестилати и спиртни напитки без 

оригинала от атестацията от органа по ал.1, т.1 .” 
2. Ал. 3 придобива следната редакция: 
“(3) Внасяните в страната вино и продукти от грозде и вино от страни извън 

европейския съюз трябва да се придружават с документ  VI-1. ” 
3. Създава се нова ал.4 със следното съдържание: 
“(4) По отношение на вината изпълнителният директор на Изпълнителната 

агенция по лозата и виното със заповед определя списък на официалните органи по ал. 
1, т. 1. и по ал. 3, който се обнародва в Държавен вестник и се публикува на 
официалната интернет-страница на Агенцията.” 

4. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание : 
„(5) По отношение на спирта, дестилатите и спиртните напитки министърът на 

икономиката и енергетиката със заповед определя списък на официалните органи по ал. 
1, т. 1. и по ал. 3, който се обнародва в Държавен вестник и се публикува на 
официалната интернет-страница на Министерството”.  

 
§18. Чл. 51а се отменя. 

 
§19. В Чл. 68 след думите “спиртни напитки” се добавя израза “при 

производството на които не са спазени изискванията, установени в наредбата по чл.26”. 
 

§20. В чл. 68,69, 70, 71 и 75 се правят следните изменения: 
1. В чл.68  след израза „продукти от грозде и вино” се добавя запетая и изразът 

„спирт и дестилати”. 
2. В чл. 69 и чл. 70 след израза „продукти от вино и грозде” се добавя запетая и 

изразът „спирт и дестилати”. 
3. В чл. 71 и чл.75 след израза „продукти от грозде и вино” се добавя запетая и 

изразът „спирт и дестилати”. 
 

§21. В чл. 75а думата „регистъра” се променя на „регистрите”, а след ”чл. 40, 
ал.3” се добавя „ и чл. 43п”. 
 

§22. В чл. 76 след израза „продукти от грозде и вино” се добавя изразът „спирт и 
дестилати”, след “чл.22” се добавя “чл.22б”, след “чл.40” се добавя “чл.40б”, а след “чл. 
42” се добавя  „чл. 43б, чл. 43м”. 
 

§23. В чл. 79, ал. 2 след „ал. 1” се добавя запетая и израза „или от 
упълномощените от тях длъжностни лица”. 
 

§24. Т. 17 от Допълнителните разпоредби се изменя, като в израза „ферментация 
на вино и пикет” след думата „и” се добавя „/или”, а думата “винаса” отпада. 
 

§25. В Допълнителните разпоредби се създават 



1. нова т.44 : 
“т.44. Синтетичен спирт е течен алкохолен продукт, който не е получен чрез 

ферментация, дестилация и ректификация на суровини от земеделски произход, 
водното съдържание на продукта не е с произход от вложените суровини и 
физикохимичните показатели не отговарят на Приложение № 1 от Наредбата за 
определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство.” 

2. нова т. 45 : 
„т.45. Обособяване на обекти за дестилация е физическо разделяне на 

съоръженията за винопроизводство от съоръженията за дестилация с цел 
осъществяване на контрол.” 

 
 
 

 


