НАРЕДБА № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на
лицата, които извършват дейности с дестилационни
съоръжения
Обн. - ДВ, бр. 89 от 07.11.2017 г., в сила от 07.11.2017 г.
Издадена от министъра на икономиката

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за:
1. регистриране на лицата, които извършват дейности с дестилационни
съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки;
2. издаване на удостоверения за регистрация на лицата по ал. 1;
3. водене на регистъра по чл. 142а от Закона за виното и спиртните напитки
(ЗВСН) и вписването на данни за лицата, извършващи дейности с дестилационни
съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки;
4. водене на документация и отчетност, свързани с контрола на дейности,
извършвани с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол,
дестилати и спиртни напитки, и обмен на информация.

Глава втора
РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С
ДЕСТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, ДЕСТИЛАТИ И СПИРТНИ НАПИТКИ

Чл. 2. (1) Внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба,
предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки може да се извършва само от лица,
регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството
на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически
лица, създадени въз основа на нормативен акт.
(2) Лицата по ал. 1 се вписват в регистър, който се води в Министерството на
икономиката, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол".
(3) Регистърът се води по образец съгласно приложение № 1. Регистърът е
публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува на интернет страницата на
Министерството на икономиката.
(4) Лица, които се вписани в регистъра по ал. 2, могат да продават или
предоставят дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати
и спиртни напитки на лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите
или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт.
(5) Производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и
спиртни напитки, които са вписани в регистъра по чл. 132, ал. 2 ЗВСН, могат да
търгуват с дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и
спиртни напитки, без да се вписват в регистъра по чл. 2, ал. 2, като писмено
уведомяват за това Министерството на икономиката при условията на чл. 11.
Чл. 3. (1) При вписване в регистъра по чл. 2, ал. 2 се издава удостоверение от
министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа: номера и датата на регистрация,
наименованието (фирмата), седалището и адреса на управление на заявителя, единния
идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или кода по БУЛСТАТ,

дейностите, които ще се извършват с дестилационните съоръжения, трите имена на
лицето/лицата, представляващо производителя или търговеца.
(3) Удостоверението по ал. 1 е безсрочно.
Чл. 4. (1) Лицата, желаещи да извършват внос, въвеждане на територията на
страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на дестилационни
съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки, подават
следните документи:
1. заявление за регистрация с посочване на ЕИК по Закона за търговския регистър
или код по БУЛСТАТ, или данни за търговска регистрация по национално
законодателство и описание на дейностите, които ще се извършват с дестилационните
съоръжения;
2. декларация по приложение № 2, че лицето:
- не е обявено в несъстоятелност, съответно не се намира в производство по
обявяване в несъстоятелност;
- не е обявено в ликвидация.
(2) Заявлението и приложените към него документи се съхраняват в
Министерството на икономиката.
Чл. 5. (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението министърът на
икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение или
прави отказ за регистрация на лицата и вписването им в регистъра по чл. 142а, ал. 1.
(2) В срок до два дни от получаване на заявлението по чл. 4, ал. 1 оправомощени
от министъра на икономиката длъжностни лица извършват служебна проверка.
(3) В срок до два дни от приключване на проверката длъжностните лица по ал. 1
писмено уведомяват заявителя за отстраняване на установени непълноти и/или
неточности по представените документи. В срок до 7 дни от получаване на
уведомлението заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.
(4) В срок до 3 дни от приключване на проверката по ал. 1 и 2 длъжностните лица
предлагат на министъра на икономиката или на оправомощено от него длъжностно
лице да издаде удостоверение за вписване в регистъра по чл. 2, ал. 2, съответно
мотивирана заповед за отказ.
(5) Удостоверението по чл. 3 се изпраща на лицето, управляващо и
представляващо производителя или търговеца, или на негов упълномощен
представител.
(6) В случай на изгубване, кражба или унищожаване на удостоверението по чл. 3
производителят или търговецът уведомява министъра на икономиката и подава
заявление за издаване на дубликат.
(7) Цялата кореспонденция във връзка с подаването на заявление за вписване в
регистъра, издаване на удостоверение за вписване и/или отказ може да се извършва и
по електронен път.
Чл. 6. (1) Министърът на икономиката или оправомощеното от него длъжностно
лице отказва със заповед издаването на удостоверение по чл. 3, когато лицето:
1. е обявено в несъстоятелност или се намира в производство по обявяване в
несъстоятелност;
2. е обявено в ликвидация.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 7. Възникналите права по вписаната регистрация не могат да се прехвърлят и
преотстъпват освен при преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския
закон.
Чл. 8. (1) При промяна на обстоятелствата по чл. 4 в 14-дневен срок от
настъпването им производителят или търговецът подава заявление до министъра на
икономиката и прилага документите, удостоверяващи промяната.

(2) При промяна на обстоятелствата в удостоверението за регистрация се издава
ново удостоверение под същия номер, с отбелязване.
(3) Вписването или отказът да се впишат променените обстоятелства се извършва
при условията и по реда на чл. 4 и 6.
Чл. 9. (1) Министърът на икономиката или оправомощеното от него длъжностно
лице издава заповед за заличаване от регистъра по чл. 2, ал. 2:
1. по молба на производителя/търговеца;
2. при ликвидация и производство по несъстоятелност;
3. при заличаване на търговеца от търговския регистър;
4. при смърт на физическото лице - търговец.
(2) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 длъжностни лица
от Министерството на икономиката, дирекция „РЛК", извършват служебна проверка на
документите и обстоятелствата и предлагат мотивиран доклад на министъра или на
оправомощеното от него длъжностно лице да издаде заповед за заличаване от
регистъра по чл. 2, ал. 2.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

Глава трета
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 10. (1) Лицата, вписани в регистъра по чл. 2, ал. 2, водят отчетност,
позволяваща установяването на лицето, което е получило дестилационното
съоръжение за производството на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки.
(2) Документацията по ал. 1 се съхранява за срок 5 години.
Чл. 11. До 14-о число на месеца, следващ месеца, в който са се разпоредили с
дестилационното съоръжение, регистрираните лица по чл. 2, ал. 2 предоставят на
Министерството на икономиката по електронен път и/или на хартиен носител
информация за лицата, получили дестилационното съоръжение. Информацията
включва:
1. пълното наименование, седалището и адреса на управление, ЕИК по Закона за
търговския регистър или кода по БУЛСТАТ на лицето, получило дестилационното
съоръжение;
2. датата на извършване на сделката;
3. точното наименование по документи, сериен или фабричен номер и
производителност на дестилационното съоръжение.
Чл. 12. При поискване или по собствена инициатива Министерството на
икономиката предоставя на Агенция „Митници" информацията по чл. 11, както и
информация за установени случаи на дейности с дестилационни съоръжения,
извършвани от лица, които не са вписани в регистъра по чл. 2, ал. 2.

Глава четвърта
КОНТРОЛ

Чл. 13. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от министъра на
икономиката или оправомощени от него длъжностни лица от дирекция „Регистриране,
лицензиране и контрол".
Чл. 14. При осъществяване на контролните си функции Министерството на
икономиката си взаимодейства с Министерството на вътрешните работи,
Министерството на земеделието, храните и горите, Агенция „Митници",
Министерството на здравеопазването, Комисията за защита на потребителите и с други
органи на изпълнителната власт в рамките на тяхната компетентност.
Чл. 15. (1) Органите по чл. 189 ЗВСН уведомяват Министерството на икономиката
за установени нарушения по чл. 142а и 142в ЗВСН.

(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове, издадени от длъжностни лица,
оправомощени от министъра на икономиката.
(3) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от
министъра на икономиката или от оправомощени от него длъжностни лица.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и
спиртните напитки.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник".
Министър: Емил Караниколов

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3

Регистър на получилите удостоверения съгласно Закона за виното и спиртните напитки
за внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба,
предоставяне или предлагане на дестилационни съоръжения за производство на
етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки
№
Юридическо
ЕИК
Адрес на седалище Удостоверение Дата на
лице
№
издаване
(код по
БУЛСТАТ)
1

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
от
...........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН на представляващия, наименование на производителя, ЕИК/код по БУЛСТАТ)

Декларирам, че ще извършвам дейности с дестилационни съоръжения за производство на етилов алко
чл. 142а от Закона за виното и спиртните напитки.
Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство по
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ................ Декларатор: ................
гр./с. ................

