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Глава 7 – Земеделие 
 
ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ 
 
Т.25 Управление на общата организация на пазара на вино /Реламент 1493/1999/ 
I.Планирани мерки за прилагането на правилата за регулиране на лозарския 
производствен потенциал, заложени в Регламент 1493/99 
Във връзка с изграждане на законовата рамка  на правата за засаждането, 
презасаждането, присаждането и изкореняването на лозята е извършено следното: 
1. През май 2002 г. беше приет  и обнародван в ДВ бр.56 /07.06.2002 г. Закон за 
изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) с оглед 
установяването на правила за регулиране на лозарския потенциал чрез въвеждане 
на  правната уредба на права на  засаждане и презасаждане и на Национален 
резерв от права на засаждане на винени сортове лози. 
• Съгласно приетите изменения, към Изпълнителната агенция по лозата 
и виното се планира да се създаде Национален резерв от права на засаждане, като 
условията и реда за неговото попълване  и управление се определят от 
Министерския съвет с Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, 
презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя /ДВ 
80/20.08.2002/. 
• Засаждането на винени сортове лози ще се извършва след 
придобиване на право на засаждане на нови лозя, след изкореняване и възникване 
на право на презасаждане или след придобиване на право на засаждане от 
Националния резерв. 
• Правото на засаждане на нови лозя не може да се прехвърля или 
преотстъпва на трети лица. 
• Лозя, засадени в нарушение на разпоредбите на този закон и 
нормативните актове по неговото прилагане, подлежат на изкореняване, по ред и  
условия определени в Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, 
презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя.  
• Забранява се предлагане на пазара на грозде, вино и  продукти от 
грозде и вино, които са произведени от лозя засадени в нарушение на този закон и 
нормативните актове по неговото прилагане. 
• Условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, 
присаждане и изкореняване на съществуващите лозя се определят с 
горепосочената наредба на Министерския съвет. 
 
 Измененията в Закона за виното и спиртните напитки ДВ бр.56 /.7.06.2002 
г.отчитат разпоредбите на Регламенти 1493/1999 и 1227/2000. След 
присъединяването България ще прилага директно Регламент 1493/1999 и ще отмени 
разпоредбите на националното законодателство, които не са в съответствие с него. 
• 2. Наредбата, с която  се уреждат въведените със Закона за изменение 
и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки нови за българското 
законодателство понятия – права на засаждане и презасаждане, условията и реда 
за изкореняването на лозята, както и попълването и управлението на Националния 
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резерв, беше приета на заседание на Министерския съвет през юли 2002 г и влезе в 
сила от 24 август 2002 г. (ДВ,бр80/20.08.2002). 
В Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, 
присаждане и изкореняване на съществуващите лозя се уреждат обществените 
отношения, свързани с управлението на лозарския потенциал в страната, в 
съответствие с Регламент на Съвета №1493/99 и Регламент на Комисията 
№1227/2000.  
Наредбата предвижда следните нови механизми за управление на националния 
лозарски потенциал: 
В съответствие с acquis, право на засаждане на нови лозя се предоставя само в 
четири случая:  
• при принудително отчуждаване на лозарски имот, 
• за експериментални цели,  
• за маточни насаждения, 
• за производство на качествено вино от определен район или 
регионално вино - в този случай съответствието с Регламент 1493/99 е частично с 
оглед предоставяне на по-големи възможности за производителите в светлината на 
политиката за поетапно възстановяване на лозарския потенциал на страната. 
Наредбата урежда административното производство за кандидатстване и 
предоставяне на право на засаждане на нови лозя. Кандидатсването става в 
регионалните звена на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Към 
заявлението се прилагат допълнителни документи, включително актове за 
собственост, договори за аренда или наем, скица на имота, удостоверение за 
регистрация на производителя към Националната лозаро-винарска камара (НЛВК), и 
други документи, специфични за целите на предоставянето на правата. 
Компетентният орган, който издава акта за засаждане, е изпълнителният директор 
на ИАЛВ. В срок от 30 дни след извършване на засаждането, производителят 
уведомява регионалното звено на ИАЛВ и осигурява условия за достъп до засетия 
имот за целите на проверка на място. Правата на нови засаждания се използват 
само от производителя, на който са предоставени, по отношение на площите и за 
целите, за които са предоставени .Те се упражняват до края на третата година, 
следваща тази, в която са предоставени, но не по-късно от датата на 
присъединяване. След този период правата, които не са упражнени, се погасяват и 
не се разпределят към Националния резерв. 
 В случаите на експериментална дейност или маточни насаждения отпуснатите нови 
права на засаждане важат само за периода на експеримента, съответно на 
засаждане на маточниците. През този период, продуктите, които са произведени от 
грозде от такива лозя, не могат да се предлагат на пазара. След изтичане на 
периода лозята подлежат на изкореняване или могат да бъдат запазени и 
продавани след уведомяване на  ИАЛВ. 
България потвърждава ангажимента си след присъединяването си да отмени 
разпоредбите на националното законодателство, които не са в съответствие с aquis. 
Правата за презасаждане се предоставят на производители, които са изкоренили 
своите лозя. Правата за презасаждане се използват и за целите на експериментална 
дейност или маточни насаждения. . През този период, продуктите, които са 
произведени от грозде от такива лозя, не могат да се предлагат на пазара. Правата 
за презасаждане се използват върху площите, за които са предоставени. Те могат 
да се прехвърлят в друго лозарско стопанство, когато имотът, състоящ се от 
площите, върху които е извършено изкореняването, е прехвърлен на другото 
стопанство. Правата за презасаждане се използват до края на петата година, 
следваща тази, в която са били предоставени, или до края на осмата година в 
случаите, когато презасаждането се извършва върху същата площ, върху която е 
извършено изкореняването. Правата за презасаждане, които не се използват през 
този период, постъпват в националния резерв. След като производителят 
декларира,че възнамерява да изкорени лозова площ, служителите на ИАЛВ могат 
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да направят проверка на място. Компетентният орган, който издава акта за 
презасаждане, е изпълнителният директор на ИАЛВ. Актът се издава след 
извършване на изкореняването. След презасаждането служителите от регионалните 
звена на ИАЛВ правят проверки на място. В случаи на нарушения компетентният 
орган налага глоби или при някои случаи – задължително изкореняване. 
Управлението на лозарския потенциал в България ще се осъществява и чрез 
създаването на Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози. 
Акумулирането на права в Националния резерв от права на засаждане ще се 
осъществява: 
• От  неизползвани в срок права на ново засаждане отпуснати по реда, 
определен в Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, 
презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя /ДВ 
80/20.08.2002/. 
• От права на презасаждане, възникнали след бракуване и изкореняване 
на лозя в периода от 1985 год. до влизане в сила на  Наредбата за условията и реда 
за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на 
съществуващите лозя /ДВ 80/20.08.2002/., въз основа на съответните официални 
документи. 
• От неизползвани в срок права на презасаждане, отпуснати по реда на 
Наредбата за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, 
присаждане и изкореняване на съществуващите лозя /ДВ 80/20.08.2002/. 
• От неизползвани в срок права на засаждане, отпуснати от 
Националния резерв; 
• От права на презасаждане, възникнали след изкореняване на лозята 
по реда, определен в чл.58, т.3, б.”в”от Закона за виното и спиртните напитки, 
съгласно който,  ако собственикът на лозовите насаждения не може да бъде открит 
или в продължение на две години след предписанието не полага необходимите 
грижи за тяхната обработка с цел опазване на останалите насаждения от 
заболяване или унищожаване и предпазване на останалите членове от излишни 
разходи по задължителната обработка на изоставеното насаждение, регионалната 
лозаро- винарска камара предлага на министъра на земеделието  и горите да 
разпореди изкореняването на насаждението за сметка на собственика. 
Тези мерки са предвидени в националното законодателство с оглед ефективно 
използване на лозята и управление на лозарския потенциал – България ще 
осъществи законодтелните промени за постигане пълно съответствие  с  aquis. 
Правата,  включени в Националния резерв не са териториално ограничени,  т.е те 
могат да бъдат разпределени на територията на цялата страна, без оглед на това 
къде са възникнали правата преди включването им в резерва. Те трябва да се 
използват до края на втората година, следваща тази, в която са били отпуснати, в 
противен случай се връщат отново в резерва. 
В срок от девет месеца от влизане на наредбата в сила, производителите могат да 
докажат със съответните документи извършено преди това изкореняване. В тези 
случаи им се предоставят права на презасаждане в рамките на същата 
административна процедура. Правата, които не са били потърсени в този период, 
попадат служебно в националния резерв, при условие, че тяхното пораждане може 
да се докаже с протоколи за бракуване и изкореняване, които се съхраняват в 
архива на Министерството на земеделието и горите.  ИАЛВ чрез своите 
териториални звена ще управлява и контролира прилагането на законодателството 
за регулиране на лозарския потенциал. Агенцията ще поддържа информационна 
система за всички случаи на предоставяне на права на засаждане и презасаждане, 
както и за всички нарушеня на закона. 
 
 
3. Относно засаждането на лозя само с класифицирани сортове лози, през юли 
беше приет на заседание на Министерския съвет проект на Наредба за правилата за 
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класифициране на винените сортове лози, който  въвежда класифициране на 
сортовете лози на три категории: препоръчани, разрешени и временно разрешени, 
(ДВ, бр.80/20.08.2002 г.) в съответствие със законодателството на ЕС – чл.19 от Р 
1493/99 и чл.20 от Р 1227/2000.  
След присъединяването България ще прилага директно Регламент 1493/1999 и ще 
отмени разпоредбите на националното законодателство, които не са в съответствие 
с него. 
  
 
II. Изграждане на Лозарски регистър 
На основание чл.23 от действащия Закон за виното и спиртните напитки бе приета и 
публикувана Наредба за условията и реда за класифициране на лозарските терени 
по категории и тяхното кадастрално очертаване (ПМС №8/2002 г, ДВ, бр.9/2002 г.) 
хармонизираща Регламенти 2392/86 и 649/87. Наредбата урежда реда и условията 
за създаване на специализирани кадастрална карта, регистри и информационна 
система за лозята. 
Институцията, отговорна за изграждането на Информационна система за лозята е 
ИАЛВ. 
Основните елементи от лозарския регистър, които Наредбата за условията и реда за 
класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално 
очертаване (ПМС №8/2002 г, ДВ, бр.9/2002 г.), въвежда са: 
Лозарският регистър ще се изгражда чрез изработване на специализирана карта, 
специализирани регистри за лозята и информационна система за лозята, на база 
основни и допълнителни кадастрални данни.  
 Специализираната карта съдържа основните кадастрални данни от общия 
кадастър и наименованието на отглежданите сортове лози. Основна единица на 
специализираната карта за лозята е лозарското стопанство. Лозарското стопанство е 
стопанска и технологична единица с единно управление на територията на едно 
териториално звено на ИАЛВ, която се състои от лозарски имоти и в която 
производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на 
друго правно основание. Териториалните звена на ИАЛВ обхващат 
административно-териториалните единици съгласно приложение към Наредбата. 
Изпълнителната агенция по лозата и виното извършва регистрация на лозарските 
стопанства на базата на получените справки-декларации за местонахождението на 
лозовите насаждения, като те получават идентификационен номер. 
 Специализираните регистри за лозята са:  
- Регистър на производителите на винено грозде и вино - води се от Националната 
лозаро-винарска камара в информационна връзка с Изпълнителната агенция за 
лозата и виното на основание на Наредбата за условията и реда за регистриране и 
лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензите, данните, 
подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата 
на декларациитена реколтата и стоковата наличност и контрола върху 
лицензираните лица и дейността им / ДВ 31 от 14.04.2000/;  
  - Регистърът на лозарските стопанства съдържа данни за производителя на винено 
грозде, за лозарските имоти, които се включват в лозарското стопанство, за 
засадената площ, и др.  
  - Регистърът на лозарските имоти съдържа основните кадастрални данни, както и 
допълнителни кадастрални данни. Основните кадастрални данни се отнасят до 
поземлените имоти, а допълнителните данни са : сортове лози, гъстота на 
засаждане, година на засаждане, начин на отглеждане и напояване, почвени и 
климатични характеристики, релеф и категория на лозарския терен и форма на 
стопанисване. Допълнителните кадастрални данни се набират от: 
 1.справки-декларации за местонахождението на лозовите насаждения, 
декларации за реколта, декларации за засаждане, презасаждане, присаждане и 
изкореняване, предоставени от производителите на винено грозде; 
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 2.  областните дирекции "Земеделие и гори" към Министерството на 
земеделието и горите; 
 3.  Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на 
земеделието и горите; 
 4.  Националния институт по метеорология и хидрология при Българската 
академия на науките. 
Изпълнителната агенция по лозата и виното изгражда и поддържа в актуално 
състояние специализираните карта и регистри за лозята въз основа на: 
1.  данните, които се предоставят от Министерство на земеделието и горите и 
Агенцията по кадастъра, която е компетентният държавен орган за изграждането на 
кадастъра на територията на РБългария; 
2. справки-декларации за местонахождението на лозовите насаждения, декларации 
за реколта, декларации за засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване,  
3. геодезически и фотограметрични измервания. 
Специализираната карта на лозята и данните от специализираните  регистри 
изграждат информационната система . 
Изграждането на компютъризирана база данни започна в началото на 2002 по 
проект на програма PHARE 9913-06-01/IT. 
 
Основните цели на проекта са изграждането на система за ефективно наблюдение 
на производствения потенциал.Това изисква да се създаде регистър на всички 
лозарски стопанства в България. В базата данни ще се групират всички парцели, 
които се включват в лозарските стопанства, като към нея ще функционира 
картографска база данни. Кадастъра ще се въведе в ИАЛВ и в нейното 
териториално звено в Плевен. Ще се регистрират и промените в данните, 
вследствие на извършено изкореняване и засаждане. С проекта, също така, се цели 
да се изгради идентификационна система за всички производители на грозде и на 
вино, както и на единиците за управление, които са под контрола на компетентните 
органи в сектора, и да се съберат статистически данни за производствените райони 
в границите на пилотния регион Плевен, за наименованията на качествените и 
регионалните вина.  
Досега са регистрирани 42 лозарски  стопанства покриващи територия от 1850.6 ha. 
  
 
Изграждането на информационната система е разчетено да се осъществи поетапно 
регион след регион до 2005 год., когато ще обхване територията на цялата страна и 
ще даде информация за целия лозарски потенциал на България  
 
 
Поетапен план за изграждане на лозарски регистър  

Година 2003 2004 2005 2006 Общо 
Регионални 
офиси на 
ИАЛВ 

Площ, 
ha 

Площ, 
ha 

Площ, 
ha 

Площ, 
ha 

Площ, 
ha 

1.Монтана 4000 4000 4000 3727 15727 
2.Плевен 4255 4255 4255 3952 16717 
3.Русе 3536 3536 3536 3285 13893 
4.Варна 5803 5803 5803 5387 22796 
5.Бургас 5106 5106 5106 4741 20059 
6.Сливен 3562 3562 3562 3309 13995 
7.Хасково 4492 4492 4492 4169 17645 
8.Пловдив 5805 5805 5805 5389 22804 
9.Благоевгра
д 

2511 2511 2511 2331 9864 
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ОБЩО: 39070 39070 39070 36290 153500 
 
III. По-нататъшна хармонизация с acquis 
 1. В пълно съответствие с Регламент 1576/89, през юни 2001 г. бе приета 
Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното 
производство, разрешени добавки и условията за използването им (ПМС № 158/2001 
г., обн., ДВ, бр. 59 от 3.07.2001 г., в сила от 3.07.2001 г., изм. и доп., бр. 8 от 
22.01.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.); 
 2. В съответствие с Регламент 1493/99 и Регламент 2238/93  , бе приета и 
Наредба за придружителните документи при превоз на местни и вносни вина, 
продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки ( ПМС № 208/2001 г., 
обн., ДВ, бр. 82 от 25.09.2001 г., в сила от 26.12.2001 г.); 
 3. Относно уредбата на правилата за производство на трапезни вина с 
географско означение, бе приета и Наредба за правилата и изискванията за 
производството на регионални вина (приета с ПМС № 4/2002 г., обн., ДВ, бр. 8 от 
22.01.2002 г.). 
 
 
 
26. България поддържа искането си цялата територия на страната да бъде 
категоризирана  в лозарска зона СІа и да бъде включена в т.3 на Анекс ІІІ на 
Регламент 1493/1999. 
 
1. Информация за климатични данни по картографски очертани лозарски 
райони,географските им координати, средномесечни температури, био-климатични 
данни, съдържание на захари и киселини в мъстта и алкохолно съдържание на 
виното по лозарски райони за периода 1992-2001 г. е приложена  в Приложение към 
т.. 26. 
 
 Вътрешното разделение на България на лозарски райони, което е очертано в 
Приложението към т.26, е въведено във връзка с функционирането на разпоредбите 
относно качествените вина и не се отнася до разделянето на лозарски зони 
съгласно европейското законодателство. 
 
2. Информация относно обогатяването на вината чрез подслаждане и информация 
за асидификацията на вината – действащо законодателство и отменени 
законодателни актове са предоставени в Приложението към т.26. 
 
т.27.  Във връзка с възможността, предоставена от чл. 60 ал.2 и чл. 65.ал.3 на 
Регламент 1623/2000 едно и също лице да извършва производство на вино и 
дестилация на вторични продукти на една и съща площадка и да получава 
помощи въз основа на декларация, България оттегля искането си по т. 27. 
 
т.28. България   оттегля искането си да й бъдат предоставени права на 
основание  чл.3 ал.2 от Регламент 1493/99  Във връзка с новоприетото 
законодателство в сектор “вино” (Закон за изменение и допълнение на Закона 
за виното и спиртните напитки и следващите от него подзаконови нормативни 
актове, регулиращи производствения потенциал, в сила от 11.06.2002 г. и 
24.08.2002 г, съответно) България възнамерява да изгради системата на 
регулиране на потенциала чрез създаването на Национален резерв, който да 
функционира към момента на присъединяването. След присъединяването 
България ще прилага директно Регламент 1493/99 и ще отмени всички 
разпоредби от националното си законодателство, които не съответстват  на 
acquis. 
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29. България разширява  искането си за възможност за транскрибиране на 
географските наименования и превод на традиционните и специфичните 
традиционни наименования на пенливите и искрящите вина на друг от 
официалните езици на Европейската общност за продукти с произход 
България т.е. включване и в Анекс 8 т.Ф на Регламент 1493/99 на текст, 
подобен на текста относно Гърция и ползването на езици в Общността на 
същите основания, на които ЕК е приела това относно Анекс VІІ на Регламент 
1493/1999.  
 
 
30. Български географски наименования на вина, традиционни специфични 
наименования и допълнителни специфични наименования / Регламент 1493/99 
и Регламент 3201/1990/ 
1. Определение за географско указание  в българското законодателство е включено 
в Закона за марките и географските означения/ обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г /, в 
съответствие с  Регламент 2081/1992 г. 
 Чл. 51.  (1) Под географско означение се разбира наименование за произход и 
географско указание. 
 (2) Наименование за произход е наименованието на страна, район или 
определена местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която 
произхожда от там и чието качество или свойства се дължат предимно или 
изключително на географската среда, включваща природни и човешки фактори. 
 (3) Географско указание е наименованието на страна, район или определена 
местност в тази страна, служещо за означаване на стока, която произхожда от там и 
притежава качество, известност или друга характеристика, които могат да се 
отдадат на този географски произход. 
 
2. Дефинициите на географските наименования на вина, традиционни специфични 
наименования и допълнителни специфични наименования са включени в Наредба 
за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и 
продуктите от грозде и вино/обн. ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г./.Те са  всъответствие с 
Регламенти 1493/93,1576/89 и 1601/91. 
2.1. Географското указание за означаване на трапезно вино, което е купаж от вина, 
произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, може да се 
използва само при условие, че 85 на сто от виното произхожда от лозарския район, 
чието име носи трапезното вино 
2.2. При трапезно вино с географско указание може да се използва търговското 
наименование "регионално вино".   
Чл. 29.  (1) При етикетирането на трапезно вино с географско указание могат да се 
използват допълнителни специфични традиционни наименования: "премиум", 
"резерва" и "премиум резерва". 
3."Традиционно наименование" е име, което е традиционно използвано и което се 
отнася до начина на производство или до качеството или цвета, или типа, или 
начина, или продължителността на съзряване или стареене на виното или спиртната 
напитка.  Традиционните наименования могат да бъдат специфични традиционни 
наименования и допълнителни специфични традиционни наименования. 
 
3.1.Специфични и допълнителни специфични традиционни наименования, 
са дефинирани в Наредба за означаването и търговското представяне на вината, 
спиртните напитки и продуктите от грозде и вино/обн. ДВ, бр. 31 от 14.04.2000 г./. В 
момента дефинициите са в процедура на корекция във връзка с хармонизирането им 
с изискванията на новия Регламент 753/2002 и ще бъдат представени след 
окончателното им съгласуване и приемане. 
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31. България предявява искане наименованието “Розенталер” да бъде 
признато за допълнително специфично традиционно наименование и да бъде 
включено в Регламент 3201/90 като същевременно се запази и географското 
наименование “Розова долина”  

1.Аргументи от исторически характер 

Виното “Розенталер” , в частност “Розенталер Кадарка” води началото си от 50-те 
години на миналия век  - години на планова и централизирана икономика и 
държавен монопол върху сектора за производство на вино и спиртни напитки. Под  
ръководството на държавната фирма “Винпром” и нейните клонове и подразделения 
в България беше създадено виното “Розенталер”, което носи характеристиките на  
един оригинален продукт и чието име насочва към изключителната връзка с 
България. Първите производители на “Розенталер” са от Павликени, Свищов, 
Плевен и Видин, които се намират в Северна България. По смисъл “Розенталер се 
асоциира с името България и се използва като символ. С течение на годините 
“Розенталер се превръща в специфичен български продукт, произведен по 
специална технология. 

От  60-те години значителни количества от “Розенталер” са изнасяни за Германия, 
Великобритания и  други страни, където това вино придобива популярност и има 
значителен успех. Името “Розенталер” като традиционно наименование е елемент 
от нациналното богатство и е резултат от усилията на бълагарските 
винопроизводители в продължение на десетилетия. Следствие на то ва виното с 
име “Розенталер” стана популярно и добре прието от потребителите. 
Продължаващия внос е доказателство за съществуването на постоянен интерес  от 
страна европейските вносители и потребители. 

2.Аргументи, свързани с технологията 

“Розенталер” е полусухо червено вино, произвеждано по специална технология. 
Тази технология е определена от монополиста Винпром, който имаше  
изключителни права върху производството  въввинения сектор. 

Виното, определено за винифициране като “Розенталер” се бере  в пълна зрялости 
със захарно съдържание най-малко 20%. За обезпечаване необходимото захарно 
съдържание, което е разрешено за полусухите вина, преди и по време на 
ферментацията, захарното съдържание достига 22% чрез добавяне на гроздова 
мъст. Младото вино се отделя от винената кал, когато алкохолното съдържание 
достигне най-малко 11 обемни %. Ферментацията се преустановява чрез добавяне 
на серен диоксид, чрез замразяване или чрез дестилация. Крайните характеристики 
на виното се постигат чрез добавяне на концентрирана гроздова мъст не по-късно от 
30 дни преди експедицията. 

3. Специфичните характеристики на “Розенталер” са: 

Цвят -тъмночервен  до гранат; 

Вкус и мирис – специфични за виното; 

Обемно алкохолно съдържание – най-малко 11 обемни %; 
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Захарно съдържание – 40-50 г/куб.дм; 

Екстракт без захар – най-малко 22 г/куб.дм; 

Киселинност – най-малко 4 г/куб.дм; 

Серен диоксид – общо – не повече от 210 мг/куб.дм. 

4. Условия, съгласно Закона за виното и спиртните напитки/1999/ 
Закона за виното и спиртните напитки/1999/ дава определение за категорията 
“качествени вина”. Дефиницията на качествените вина в Закона за виното и 
спиртните напитки/1999/ е в пълно съответствие с Регламент 1493/1999. 

За да бъде класифицирано виното им като качествено вино, производителите 
следва да изпълнят определени изисквания за производство, описани в т.2, да 
определят географския регион на виното, като докажат, че спазват изискванията за 
производство в този регион и виното е преминало през задължителен химически и 
органолептичен анализ. 

Съгласно приетата Наредба за обозначаване и търговско представяне на вина, 
спиртни напитки и продукти от грозде и вино/ДВ 31/2000/ - чл.30 пар.7 от Наредбата 
определя условията, при които наименованието Розенталер може да се изписва на 
етикетите. 
 
5. Аргументи от икономически характер 
България произвежда и изнася значителни количества вино с наименование 
“Розенталер” в продължение на повече от 50 години. Постоянни клиенти за период 
от 30 и повече години на българските производители са : 
1. Edeva Rheinberg Kellerei GMBH Bingen Rhein  
2. Zimmermann graeffs & Mueller Zell / Mosel 
3. Joseph Drathen - Zell / Mosel 
4. Karstadt – Essen  
5. Fa. Mayer – Radolfszell 
6. Fa. Max Burkhardt – Hamburg  
  През  последните години вино “Розенталер” изписано на търговските документи на 
латиница / без превод/ се изнася за страни като Япония, Латвия, Литва и Естония. 
В Приложение към т.31 прилагаме експортни документи, предоставящи информация 
за изнасяни количества вино “Розенталер-Кадарка”, качества, дестинация на износа 
и т.н. 
 
 
32. Включване на виното “Пелин” в Регламент No 1601/91 за 
ароматизираните вина 
 
България преформулира искането си виното “Пелин” да бъде включено в чл.2т.б на 
Регламент на Съвета 1601/91  като ароматизирана напитка на винена основа, на 
основание по-ниското алкохолно съдържание, допустимо съгласно технологичните 
изисквания за производството му. В тази връзка ще бъдат направени промени в 
ЗВСН, тъй като към момента “Пелин” е дефинирано като ароматизирано вино в 
българското законодателство. 
1. Допълнителна информация относно технологията на производство и изискванията 
и съдържанието на виното “Пелин” е представена  в Приложение към т.32: 
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• Временни технически условия 29-52 Вино “Пелин” от 1952г., където са 
посочени енологичните изисквания към виното “Пелин”; 
• Данни за технологията на производството на вино “Пелин”; 
 
2. Виното “Пелин” е традиционен продукт с дългогодишна репутация на пазара – 
предоставяме  информация, доказваща традиционния характер на  “Пелина” в 
Приложение към т.32.т.2. 
  
 
 
34. Традиционни наименования “ракия” и “мастика” и традиционните спиртни 
напитки с географска индикация (Анекс ІІ на Регламент на Съвета №1576/89) 
 
А .Българските спиртни напитки "Ракия" и "Мастика"  съответстват   на изискванията 
на Регламент 1576/89 на ЕК: 
1.1. Дефинициите на двете напитки, съгласно изискванията на Наредба за 
определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, 
разрешени добавки и условията за използването им (ПМС № 158/2001 г., обн., ДВ, 
бр. 59 от 3.07.2001 г., в сила от 3.07.2001 г., изм. и доп., бр. 8 от 22.01.2002 г., в сила 
от 22.01.2002 г.); 
 отговарят на определението за спиртна напитка, според дефиницията на чл. 1, ал.2 
от Регламент 1576/89, която е възприета в т. 28 от ДР на Закона за виното и 
спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.) а именно:  
 28.  "Спиртни напитки" са течности, съдържащи етилов алкохол, които: 
 а) са предназначени за консумация; 
 б) имат специфични органолептични характеристики и алкохолно съдържание 
най-малко 15 обемни процента; 
 в) са добити: 
 - директно, чрез дестилация на ферментирали продукти, със или без 
ароматни вещества, и/или чрез настойване на вещества от растителен произход в 
етилов алкохол от земеделски произход, и/или чрез добавка на ароматни вещества, 
на захари и други разрешени подслаждащи продукти и/или други земеделски 
продукти към етилов алкохол от земеделски произход и/или винен дестилат, или към 
дестилат от земеделски произход и/или към ракия; 
 - чрез смесване на една спиртна напитка с една или повече спиртни напитки 
и/или с етилов алкохол от земеделски произход, дестилат от земеделски произход 
или ракия, и/или с вина и напитки. 
  
1.2.Минималното действително алкохолно съдържание на българските ракии е, 
както следва: 
 40 об. % за “Гроздова ракия”, 
 38 об.% за “Винена ракия и 
 36 об. % за “плодовата ракия”;  
Минималното действително алкохолно съдържание на българската мастика е 47 об. 
%.  
 
1.3.Ракиите се получават директно чрез дестилация на натурални ферментиращи 
продукти-грозде или плодове, без да се допуска добавката на изкуствени 
(синтетични или идентични на естествените) ароматизиращи добавки; не се допуска 
влагането на етилов алкохол от земеделски произход в производството им.  
“Мастиката е спиртна напитка, която се получава чрез подлагане на ректификация 
на етерично-маслени култури, съдържащи ароматния компонент-анетол, 
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посредством който се ароматизира етилов алкохол от земеделски произход. При 
определяне на окончателните органолептични  характеристики на напитката се 
допуска добавянето на дъвково масло или ароматен дестилат.-чл. 2 от Р. 1576/89 
При производството на “мастиката” не се допуска използването на ароматизиращи 
съставки, идентични на естествените. Етиловият алкохол, който се ароматизира 
отговаря на определението на чл. 2, б. “з” от Регламент 1576/89 на ЕК. Нормите, 
регламентиращи материята по използването на разрешените добавки (естествени и 
идентични на естествените) са изцяло съобразени с изискванията  на Директива 
88/388/ЕИО относно добавките. 
1.4. Дестилатите, използвани при производството на “ракии”, съответстват на 
изискванията за производство на същите съгласно Дефинициите към чл. 2, б. “ и” от 
Регламента. 
1.5. Съдържанието на общите киселини, естерите, алдехидите и 
фурфорола (летливи съставки) в “ракиите” съответстват на показателите за 
дестилата от който са произведени, а нормата на “метиловия алкохол” е съизмерима 
с тази, установена за напитките от този вид и е установена в по-ниски граници от 
тези допустими съгласно европейското законодателство.    
2. Българската страна претендира за специфичност и традиционност на "Ракията" и 
"Мастиката" и поддържа искането си те да бъдат включени в списъка на спиртните 
напитки с традиционни наименования. Правната им регламентация  не съответства 
на специалните разпоредби за видовете спиртни напитки, установени от Регламент 
1576/89, но така е и за другите традиционни наименования, признати от Общността-  
Grappa, Ouzo Кorn, Jagertee Perno 
 
Спецификата на българските ракии се дължи на: 
-   вида на дестилационните  апарати българско производство – това са  
дестилационни колони за гъсти течности, колона К-5, дестилационна инсталация с 
непрекъснато фракционно действие тип НМ-3000. 
-     технологията на дестилирането - специфичните органолептични характеристики 
на българската"Ракия”се  постигат чрез комбинацията на дестилация, ректификация 
и дефлегмация; температурата, при която протичат процесите и особено  
органолептичния контрол, който се извършва по време на дестилационния процес и 
който определя оптималния момент  на отделяне на дестилата.  
 
 България е традиционен производител на “мастика” по автентична и 
нетрадиционна технология, което съществено я отличава от анасоновите спиртни 
напитки, произвеждани от страни-членки в съответствие с Регламент 1576/ 89 на 
Съвета относно правилата за производство на спиртни напитки. 
 - Съгласно чл. 17 от Наредбата за определенията на видовете спиртни 
напитки, правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията за 
използването им, произвежданата в страната напитка “мастика”, представлява 
спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 47 об. %, произведена в 
Република България и получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от 
земеделски произход с анетол, който се изолира посредством процес на 
ректификация на етерични масла от звездовиден анасон, зелен анасон, резене или 
друго растение което съдържа същия ароматен компонент. 
 - Българските производители използват изключително анетол, извличан от 
етерично-маслената култура-резене, която традиционно се добива в района на 
подбалканските полета  
 - Извличането на етерично-масления компонент-анетола се извършва 
посредством  процес на етерично-маслена ректификация /за сравнение в страните от 
ЕС това извличането се осъществява чрез дестилация или накисване на културата/. 
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            - При процеса на ароматизиране на етиловия алкохол с етерично-маслената 
компонента, извлечена от културата-резене, се осигурява специфичната пропорция 
между действително алкохолно съдържание 47 об. % и количеството анетол, при 
което се постига известно сетивно въздействие върху консуматора, тъй като само 
при това съотношение и при добавка на вода или лед се получава специфичното 
млечно-бяло оцветяване на продукта, което го прави широко търсен. Това прави 
органолептичния показател на напитката “цвят” неповторим и специфичен. 
“Автентичността” на напитката се тества и е позната на консуматора поради 
специфичното изкристализиране при температура около 3-4 °С. 
Органолептичните характеристики на двете напитки са специфични - при ракиите 
преобладаващ е типичният аромат на гроздето или плода, от който е произведена, а 
при мастиката - типичен е анасоновият аромат и специфичния кристален вид, който 
придобива при определена температура. 
3. Връзка между спиртните напитки и декларираното географско указание 
Традициите в българското производство могат да бъдат обяснени и доказани още 
посредством изграждането на затворен тип производствени предприятия в България 
по отделните региони на страната, където в течение на десетилетия се произвеждат 
гроздови, винени, джиброви и плодови ракии от различни сортове грозде или от 
продукти от тях. Същите са познати на консуматора, а и той свързва техния 
произход с региона, от който произхождат. 
Чл. 39 ал.2 от Закона за виното и спиртните напитки регламентира връзката между 
спиртните напитки и географското указание: “Наименованията на спиртните напитки 
могат да бъдат допълнени с географско указание, при условие, че фазата на 
производството, при която спиртните напитки получават своите специфични или 
окончателни характеристики и свойства се извършва в съответния географски 
район.” 
Тази връзка е обект на наблюдение съгласно Наредбата за определенията на 
видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки 
и условията за използването им. Съставя се Акт за утвърждаване, съгласно който се 
проследява произхода на суровината за производство на спиртната напитка, 
характеристики на гроздето или плодовете, описание на автентична или 
традиционна технология за производство на спиртната напитка, основни физико-
химични показатели на спиртната напитка . 
 
 
Б. Относно искането на ЕС България да докаже, че наименованията “ракия” и 
“мастика” не се използват от друга страна-членка на ЕС или страна-кандидатка 
България счита, че съгласно разпоредбите на международното право подобен 
отрицателен факт не може и не следва да бъде доказван.  Все пак България смята, 
че няма друга държава, която да произвежда спиртни напитки по такава технология 
и да ги обозначава “ракия” и “мастика”. 
 
 
 В. Във връзка с искането на ЕС България да даде по-подробна информация 
относно традиционния характер на напитките “ракия” и “мастика” прилагаме 
информация в Приложение към т.34: 
 
 
Приложение към т. 26 
1.Информация за климатичните данни за лозарските райони, 
съдържание на захари и киселини в мъста и алкохолно 
съдържание на виното 

BULGARIAN VINE REGIONS 
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NORTHERN BULGARIAN VINE REGION “DANUBE PLAIN” 

 
44о 04’ N    44о 12’ N 
26o 37‘ E    26o 40‘ E 

 
42о 57’ N    43о 14’ N 
26o 11‘ E    23o 06‘ E 
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EASTERN BULGARIAN VINE REGION “BLACK SEA REGION” 

 
 

43о 43’ N    44о 04’ N 
28o 33‘ E    26o 37‘ E 

 
41о 59’ N    42о 06’ N 
28o 02‘ E    27o 03‘ E 

 
 
 

SOUTH BULGARIAN VINE REGION “THRACE PLAIN” 
 

42о 17’ N    42о 23’ N 
23о 37’ N    26о 56’ N 

 
41о 25’ N    42о 05’ N 
23o 02‘ E    27o 00‘ E 
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SUB-BALKAN REGION “VALLEY OF ROSES” 
 

42о 37’ N    42о 55’ N 
24o 21‘ E    26o 57‘ E 

 
42о 21’ N    42о 40’ N 
24o 43‘ E    26o 57‘ E 

 

 
 

SOUTHWESTERN VINE BULGARIAN REGION “STUMA VALLEY” 
 

 
42о 36’ N    43о 14’ N 
22o 27‘ E    23o 06‘ E 

 
41о 25’ N    41о 28’ N 
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23o 02‘ E    23o 57‘ E 
 

 
Севернобългарският лозарски район обхваща: 
Дунавската хълмиста равнина, на юг и запад се ограничава от Стара планина, на 
изток от Лудогорското плато и на север от р. Дунав. Той включва част от Видинска, 
Монтанска, Врачанска, Плевенска, Ловешка, Търновска, Русенска, Габровска 
области. Този район се дели на три под района – равнинен, хълмист и 
полупланниски. 
Температурната сума в първия подрайон е от 3635 °С до 3800 оС . В западната част 
на подрайона, както и в отделни части на Средната и Източната част, 
температурната сума е между 3547 оС и 3800 оС. 
 Продължителността на безмразния период е над 216 дни, като в Източната 
част е 215 дни, а в района на Ново село - 196 дни. Вегетацията за подрайона 
настъпва около 5 април. 
Средномесечните температури през месец юли се движат между 22,09 оС и 24,53 оС 
и са благоприятни за развитието на лозята. 
 За подрайона преобладаващите почвени типове са карбонатни,  типични 
излужени и излужени черноземи. Заедно с тях се срещат и тъмно сиви и сиви горски 
почви в припланинската ивица. Това са бързо затоплящи се и с добър топлинен 
режим почви, подходящи за лозарството. 
 Хидротермичните коефициенти за вегетационния период  е 1,50 до 2,0 . 
 В хълмистата и полупланинска част на подрайона, температурните 
показатели варират в границите на 3557оС до 3718 оС. Продължителността на 
безмразният период е средно между 185 и 200 дни. Средните юлски температури се 
движат между 22,5 и 23,0 оС. Вегетацията настъпва през втората половина на месец 
април. Почвените типове са представени от сивите и кафяви горски почви, хумусно - 
карбонатни почви и черноземни. 
 Хидротермичните коефициенти през месец септември варира от 1,27 до 2,87. 
 Технологичната зрялост настъпва към средата  на месец октомври. 
Източнобългарският или Черноморският район включва: 
Варненска, Добричка, Разгарадска, Търговищка, Силистренска и Бургаска области. 
От изток се ограничава от Черно море, на север от Търговищкия, Котленския, 
Аврамовия проход, Бакаджишките възвишения и на юг от Странджа. Районът е под 
влиянието на Черно море. Той се разделя от Източна Стара планина на южен и 
северен подрайон. 
Северната част на района има температурна сума от 3475о С до 3758о С. По 
крайбрежната ивица температурната сума е между 3725оС и 3920 оС. 
Влажният морски въздух влияе благоприятно върху развитието на лозята през 
сухите летни месеци, като хидротермичните коефициенти се движи от 0.01 до 0.11. 
Северната част на района се характеризира със средна продължителност на 
вегетационния период между 202 и 226 дни. Юлските температури са между 22,09 
оС и 22,4 оС. Средна дневна температура над 10 оС е през последната десетдневка 
на месец април. 
Районът се характеризира с богати почви - черноземи. На малки участъци се срещат 
горски, ливадно-канелени и алувиално-ливадни почви. 
В южната част на района температурната сума е между 3725оС и 3920оС. 
Продължителността на вегетационния период е 242-245 дни, а средната юлска 
температура от 22,1оС до 24,0 оС. 
Почвите на района са представени от черноземни и горски почви. 
Хидротермичният коефициент за летните месеци е от 0,1 до 0,8, а през септември  е 
в границите - 1,9 до 2,95. 
Южнобългарският лозарски район включва: 
Пловдивска, Пазарджишка, Хасковска, Старозагорска, Сливенска, Ямболска и 
Кърджалийска области и обхваща Тракийската низина и части от предпланинската 
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част от планините Родопите, Сакар и Странджа Първият подрайон заема равнните и 
хълмистите терени, а вторият - по-високите яки на посочените планини и 
възвишения. 
Температурните суми в равнинната и хълмиста част от Пловдивска, Пазарджишка, 
Сливенска и Ямболска и Хасковска област се движи в границите на 3575 оС до 3990 
оС. 
Вегетационният период продължава около 222 дни. Средната юлска температура е 
в границите на 23,6 оС до 25,3 оС. 
Вегетацията започнва през първата деседневка на месец април. В южната част на 
Ямболска област температурната сума е 3750 оС. 
В Южнобългарския лозарски район преобладават канелените горски почви, като на 
някои места се срещат и хумусно - карбонатни, делувиални, ливадно-канелени и 
чернозем – смолници. 
Хидротермичният коефициент през летните месеци е от 0 до 0,2, а през септември 
от 0,5 до 1,4. 
Подбалкански лозарски район “Розова долина” включва: 
Южните склонове на Стара планина от гр. Клисура и Сунгурларската долина с 
граници - южните склонова на Средна гора и Сунгурларската долина. Района 
включва общините Хисаря, Карлово, Казанлък, Твърдица, Котел, Сунгурларе и 
Карнобат. 
Температурната сума на района е между 3795оС и 3920о С. Вегетационният период в 
района е 230 дни, а средната юлска температура от 22,8 оС до 24,6 оС. 
Основните почвени типове в района са канелените и кафявите горски, планинско -
ливадните и хумусно - карбонатните. 
Хидротермичният коефициент през летните месеци се движи в рамките на 0 - 0,8, а 
през месец септември - 1,9 - 2,4. 
Югозападният лозарски район включва: 
Южната част на Софийска област и по долината на река Струма. 
Първият подрайон има граници: от Петрич и Кулата на север по долината на Струма 
до гара Пирин. 
Температурната сума е от 3500о С до 4400 оС. Продължителността на 
вегетационния период е 205 дни, а средната юлска температура - 21,4 оС до 24,7оС. 
Средната температура над 10 оС напролет се установява в края на месец март и 
началото на април. 
Почвите в подрайона са преобладаващо канелено горски, кафяви горски и 
делувиални почви. 
Хидротермичният коефициент през летните месеци се движи в границите от 0,6 - 1,3  
Вторият подрайон, който включва бившия Кюстендилска и Пернишка области и 
високите терени на Благоевградска област температурната сума е 3500 оС. 
Вегетационният период продължава около 195 дни, а средната юлска температура - 
21,9 - 23,5 оС. Температурата над 10 оС настъпва през първата деседневка на месец 
април. 
Хидротермичният коефициент през лятото е в рамките на 0,3 - 0,9, а през месец 
септември достига - 2,4 - 2,6. 
Климатичните данни дадени в приложение № 1 са средни за период от 50 
години.Източникът на информация за климатинтите данни е “Агроклиматичен 
справочник на България’’. Те потвърждават искането на българската страна да бъде 
включена в лозарска зона СІА. 

Северен лозарски  район “Дунавска равнина” 
 

Мъст от бяло грозде  

Година 
Захарно 

съдържание 
Киселин

и 
Алкохо

л 
 в тегл % в г/л в об % 
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като 
винена 
киселина

1992 16,9 6,4 9,5 
1993 17,1 7,2 9,6 
1994 15,8 8,2 8,8 
1995 16,6 7,3 9,3 
1996 17,7 6,2 9,9 
1997 16,5 7,5 9,2 
1998 16,8 8,1 9,4 
1999 17,3 8,2 9,7 
2000 16,2 7,6 9,01 
2001 17,2 6,4 9,6 

Средно 16,8 6,5 9,4 
 
 

Мъст от червено грозде  

Година 
Захарно 

съдържание 
Киселин

и 
Алкохо

л 

 в тегл % 

в г/л 
като 

винена 
киселина в об % 

1992 17,1 8,1 9,6 
1993 17,7 7,8 9,9 
1994 17,9 8,0 10,0 
1995 17,2 8,2 9,6 
1996 16,9 9,0 9,5 
1997 16,8 9,3 9,4 
1998 17,3 8,9 9,7 
1999 16,9 9,9 9,5 
2000 17,2 7,9 9,6 
2001 17,0 7,8 9,5 

Средно 17,2 8,4 9,6 
 
 

Източен район “Черноморски” 
 

Мъст от бяло грозде  

Година 
Захарно 

съдържание 
Киселин

и 
Алкохо

л 

 в тегл % 

в г/л 
като 

винена 
киселина в об % 

1992 17,3 6,8 9,7 
1993 16,.3 8,9 9,1 
1994 16.6 8,5 9,3 
1995 16,3 11,2 9,1 
1996 16,5 10,1 9,2 
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1997 16,3 7,8 9,1 
1998 17,1 7,5 9,6 
1999 16,7 10,3 9,4 
2000 16,9 9,7 9,5 
2001 17,3 8,5 9,7 

Средно 16,7 8,9 9,4 
 

Мъст от червено грозде  

Година 
Захарно 

съдържание 
Киселин

и 
Алкохо

л 

 в тегл % 

в г/л 
като 

винена 
киселина в об % 

1992 17,2 6,7 9,6 
1993 17,9 6,7 10,0 
1994 17,6 6,9 9,9 
1995 17,0 5,8 9,52 
1996 16,0 8,2 8,9 
1997 17,5 7,0 9,8 
1998 16,7 6,8 9,4 
1999 17,2 6,5 9,6 
2000 17,0 7,6 9,5 
2001 16,9 7,7 9,5 

Средно 17,1 7,0 9,6 
 
 

Южен лозарски район “Тракийска равнина” 
 

Мъст от бяло грозде 
Годин

а 
Захарно 

съдържание 
Киселин

и Алкохол 

 в тегл % 

в г/л 
като 

винена 
киселина в об % 

1992 17,1 6,1 9,6 
1993 18,3 6,2 10,2 
1994 17,4 6,3 9,7 
1995 16,7 7,0 9,4 
1996 16,9 6,5 9,5 
1997 17,1 6,3 9,6 
1998 17,1 6,3 9,6 
1999 16,9 6,5 9,5 
2000 17,1 5,9 9,6 
2001 17,3 6,2 9,5 
Средн

о 17,1 6,3 9,6 
 

Мъст от червено грозде 
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Годин
а 

Захарно 
съдържание 

Киселин
и Алкохол 

 в тегл % 

в г/л 
като 

винена 
киселина в об % 

1992 17,2 9,8 9,6 
1993 17,3 8,7 9,7 
1994 18,6 8,9 10,4 
1995 16,8 10,5 9,4 
1996 17,5 6,8 9,8 
1997 18,2 9,8 10,2 
1998 18,4 8,4 10,3 
1999 17,1 9,2 9,6 
2000 17,5 10,2 9,8 
2001 18,4 9,6 10,3 
Средн

о 17,7 9,2 10,0 
 
 

Подбалкански лозарски район “Розова долина” 
 

Мъст от бяло грозде  

Година 
Захарно 

съдържание Киселини Алкохол 

 в тегл % 

в г/л 
като винена 
киселина в об % 

1992 16,3 6,3 9,1 
1993 16,1 6,2 9,0 
1994 16,6 6,1 9,3 
1995 16,4 6,0 9,2 
1996 16,0 6,3 8,4 
1997 15,3 6,4 8,6 
1998 15,6 6,2 8,7 
1999 16,1 6,2 9,0 
2000 16,8 5,4 9,4 
2001 18,3 5,2 10,2 

Средно 16,8 6,0 9,4 
 

Мъст от червено грозде 
Годин

а Захарно съдържание Киселини 

 в тегл % 

в г/л 
като винена 
киселина в об % 

1992 17,2 7,3 9,6 
1993 16,9 7,3 9,5 
1994 17,0 6,7 9,5 
1995 16,8 7,1 9,4 
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1996 17,8 6,9 10,0 
1997 16,7 7,0 9,4 
1998 17,2 7,1 9,6 
1999 18,1 6,7 10,1 
2000 17,3 7,3 9,7 
2001 18,0 6,7 10,0 
Средн

о 17,3 7,0 9,7 
 

Югозападен лозарски район “Долината на Струма” 
 

Мъст от червено грозде 
Годин
а 

Захарно 
съдържание 

Киселин
и Алкохол 

 в тегл % 

в г/л 
като 

винена 
киселин

а в об % 
1992 18,6 6,0 10,4 
1993 18,7 5,9 10,5 
1994 18,1 6,1 10,2 
1995 17,5 7,4 9,8 
1996 18,7 6,0 10,5 
1997 17,2 5,9 9,6 
1998 18,6 6,0 10,4 
1999 17,8 5,7 9,9 
2000 17,9 6,4 10,0 
2001 17,8 6,2 9,9 
Средн

о 18,1 6,2 10,2 
 
 

 
Приложение № 1 

България спада към страните с умерено-континентален климат, който се 
характеризира със сравнително горещо лято и студена зима. 

Таблица 1 
Крайни точки: Северна ширина Източна дължина 
 (ϕ N) (λ E. Gr.) 
Северна   
Устие на р. Тимок 440 12’ 220 40’ 
Южна   
връх Вейката 410 14’ 250 17’ 
Гюмюрджински снежник   
Западна   
връх Китка 420 19’ 220 21’ 
Краище   
Източна   
Нос Шабла 430 32’ 280 36’ 
   



Приложение № 1 
Температурни суми за периода с температури по-високи от 100С, средна юлска температура и продължителност на безмразния период за 

избрани наблюдателни станции в лозарските райони на България       Таблица 2 
Температурни суми за 
периода с T0 > 100C Средна юлска Безмразен период - средни дати на начало, край и 

продължителност на периода Станция 
обща ΣT0C ефективна 

ΣT0>100C T0C последен мраз първи мраз дни 

Северен лозарски район 3718 1690  6.ІV 8.ХІ 216 
Видин 3635 1635 22.9 8.IV 22.X 196 
Лом 3800 1750 23.4 23.III 7.XI 228 
Плевен 3795 1745 23.4 28.III 2.XI 218 
Сухиндол 3720 1680 22.9 30.III 10.XI 225 
Образцов Чифлик 3640 1640 22.8 8.IV 10.XI 215 
Източен лозарски район 3608 1554  27.ІІІ 11.ХІ 225 
Търговище 3480 1490 21.7 6.IV 1.XI 208 
Шумен 3440 1470 22.0 7.IV 27.X 202 
Силистра 3475 1415 23.0 29.III 10.XI 226 
Варна 3725 1645 22.6 23.III 21.XI 242 
Бургас 3920 1750 23.1 20.III 21.XI 245 
Южен лозарски район 3833,1 1764,4 23,4 5.ІV 12.ХІ 222 
Сливен 3865 1765 23.2 31.III 20.XI 234 
Ямбол 3730 1670 23.2 12.IV 30.X 200 
Хасково 3950 1810 23.6 3.IV 12.XI 222 
Кърджали 3850 1700 23.4 7.IV 12.XI 218 
Ивайловград 3990 1810 23.5 1.IV 17.XI 228 
Асеновград 3675 1795 23.5 28.III 17.XI 233 
Пловдив 3795 1715 23.2 6.IV 31.X 207 
Подбалкански лозарски 
район “Розова долина” 3860 1743  25.ІІІ 15.ХІ 229 
Пловдив 3795 1715 23.2 6.IV 31.X 207 
Сливен 3865 1765 23.2 31.III 20.XI 234 
Карнобат 3920 1750 23.1 20.III 21.XI 245 
Югозападен лозарски 
район “Долината на 
струма” 

3845 1681 22,9 29.ІІІ 14.ХІ 207 

Перник 3540 1470 22.0 7.IV 27.X 193 
Кюстендил 3600 1490 21.8 8.IV 21.X 195 
Петрич 4395 2085 24.9 19.III 10.XI 235 
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Приложение № 1 
Продължителност на цикъла на активна вегетация на лозовите насаждения в лозарските райони на България 

Таблица 3 
Дати на преминаване на средноденонощните температури на въздуха над и под 
100C 

Продължителност 
на периода Метеорологична 

станция начална дата (> 100C) крайна дата (< 100C) (дни) 
Северен лозарски 
район “Дунавска 
равнина” 

5 април 26 октомври 203 

Видин 6 април 24 октомври 200 
Лом 3 април 26 октомври 205 
Плевен 4 април 27 октомври 205 
Сухиндол 7 април 29 октомври 204 
Образцов Чифлик 8 април 26 октомври 200 
Източен лозарски 
район 
“Черноморски” 

10 Април 6 ноември 205 

Търговище 11 Април 28 октомври 199 
Шумен 12 Април 27 октомври 197 
Силистра 6 Април 30 октомври 206 
Варна 14 Април 9 ноември 208 
Бургас 9 Април 13 ноември 217 
Южен лозарски 
район “Тракийска 
равнина” 

7 Април 4 ноември 209 

Сливен 3 Април 31 октомври 210 
Ст. Загора 3 Април 6 ноември 216 
Ямбол 9 Април 2 ноември 206 
Хасково 3 Април 4 ноември 214 
Кърджали 3 Април 5 ноември 215 
Ивайловград 3 Април 8 ноември 218 
Асеновград 30 Април 5 ноември 188 
Пловдив 4 Април 30 октомври 208 
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Подбалкански 
лозарски район 
“Розова долина” 

3 Април 3 ноември 211 

Пловдив 4 април 30 октомври 208 
Ст. Загора 3 април 6 ноември 216 
Сливен 3 април 31 октомври 210 
Югозападен район 
“Долината на 
струма” 

7 април 9 ноември 221 

Перник 14 април 26 октомври 194 
Кюстендил 7 април 26 октомври 201 
Петрич 23 март 10 ноември 231 
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Приложение № 1 

Средни годишни температури на въздуха за лозарските райони на България 
 
Таблица № 4 
Област Станция Т0С 

Северен лозарски район “Дунавска равнина” 
Видинска   
 Ново село 11,4 
 Видин 11,2 
 Грамада 10,7 
 Белоградчик 10 
Монтана   
 Лом 11,8 
 Бъзовец 10,9 
 Берковица 10,4 
 Вършец 10,1 
Врачанска   
 Враца 11,1 
 Оряхово 12,2 
 Кнежа 10,6 
 Габаре 11,4 
Ловешка   
 Тетевен 10,1 
 Троян 9,8 
Плевенска   
 Плевен 11,6 
 Д. Митрополия 11,2 
 Сомовит 11,9 
В.Търновска   
 Свищов 12 
 Вардим 11,8 
 Павликени 11,5 
 Сухиндол 11,6 
 Г. Оряховица 11,5 
 Елена 10,3 
Габровска   
 Севлиево 10,5 
 Габрово 10,6 
 Дряново 11,1 
Русенска   
 Бяла 11,6 
 Две могили 11,5 
 Русе 12,1 
 Обр. чифлик 11,1 

Източен лозарски район “Черноморски” 
Разградска   
 Кубрат 10,4 
 Исперих 10,6 
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 Разград 10,8 
 Гара Самуил 9,7 
Силистренска   
 Силистра 11,6 
Търговищка   
 Славяново 10,7 
 Омуртаг 10,2 
 Търговище 11 
Шуменска   
 Шумен 11 
 Царев брод 10,8 
 Изгрев 9,7 
Добричка   
 Тервел 10,3 
 Крушари 10,7 
 Добруджански инст. 10,2 
 Шабла 11,8 
 Калиакра 11,8 
 Балчик 11,8 
Варненска   
 Суворово 10,8 
 Варна 12,1 
 Г. чифлик 11,4 
 Обзор 12,4 
Бургаска   
 Несебър 12,7 
 Поморие 12,5 
 Бургас 12,7 
 Созопол 13,3 
 Мичурин 13,1 
 Резово 12,9 
 М. Търново 11,3 
 Грудово 12,8 
 Айтос 12,2 
 Люляково 11,3 
 Карнобат 11,4 

Южен лозарски район “Тракийска равнина” 
Пловдивска   
 Асеновград 12,7 
 Садово 12,1 
 Пловдив 12 
Сливенска   
 Сливен 12,4 
Ямболска   
 Ямбол 12 
 Ст. Караджово 11,8 
 Елхово 12,3 
Старозагорска   
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 Ст. Загора 12,9 
 Чирпан 12 
Хасковска   
 Димитровград 12,6 
 Хасково 12,5 
 Харманли 12,7 
 Свиленград 13,2 
Кърджалийска   
 Ивайловград 12,8 
 Крумовград 12,8 
 Кърджали 12,5 
 Джебел 12,2 
Пазарджишка   
 Панагюрище 10,1 
 Ивайло 11,7 
 Пазарджик 11,9 
 Козарско 12,1 
 Пещера 11,5 
Смолянска   
 Златоград 10,8 
 Средногорци 9,6 

Подбалкански район “Розова долина 
 Казанлък 10,7 
 Хисаря 12,1 
   

Югозападен лозарски район “Долината на Струма” 
Благоевградска   
 Белица 9,3 
 Банско 9 
 Гоце Делчев 11,4 
 Петрич 13,9 
 Гара Пирин 14 
 Благоевград 12,4 
Кюстендилска   
 Рила 11,7 
 Дупница 10 
 Кюстендил 11,2 
 Николичевци 10,4 
Пернишка   
 Радомир 10,1 
 Перник 9,5 
 Бусинци 8,6 
 Трън 8,2 
Софийска   
 Долна Баня 9,3 
 Ихтиман 8,8 
 Вакарел 8 
 Копривщица 6,8 
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 Ботевград 10,7 
 София (1) 10,3 
 София (2) 10 
 София (3) 9,8 
 Банкя 9,5 
 Божурище 9,7 
 Искрец 9,5 

 
 
 
 
2. Законодателни актове, доказващи традицията да се осъществява 
обогатяване чрез добавяне на захар. 
  
1. Указ № 1 на Цар Борис III  за публикуване на Закон за насърчение 
износа на вината, Държавен вестник, бр.236, 1928г. 
Чл.20 За подсилване на вината в реалните складове захар се отпуща само през 
време на ферментацията, а именно от 1 октомври до 1 ноември, а спирт се 
отпуща във всяко време. Отпущането на захар и спирт става по изрично 
нареждане на Финансовото министерство. 
 
2. Правилник за вината на основание чл.81 от Закона за народното здраве, 
ДВ 269 от 3 март 1931г. 
Чл.3. При лоша реколта, официално установено в даден район, когато гроздето 
не е добре узряло, за да се получи вино, отговарящо на нормалната реколта; 
позволено е прибавката на чиста захар към мъстта и то само във време на 
гроздобер и под контролата на акцизните власти. 
 
3. Указ №418 относно одобряване на Решение за разрешение за отпускане 
на захар за подсилване на гроздова каша или гроздова мъст, ДВ 244 от  
1935г. 
“Разрешава се да се отпусне захар без акциз и общински налог в размер до 3 
килограма на 100 литри гроздова каша или гроздова мъст за подсилването им, 
на стопаните-лозари, които имат право да се ползуват от чл.7 на закона за 
вината, спиртните напитки и оцета, въз основа на специална заповед, издадена 
от Министъра на народното стопанство. 
 Захарта да се отпуска на съответните общински управления като се 
спазват разпорежданията на чл.7 и 60 от закона за вината, спиртните напитки и 
оцета и § 14 от правилника му, а самото прибавяне на отпуснатата захар в 
гроздовата каша или мъст да се извърши от комисия в състав: по един 
представител от акцизната, общинската и агрономическата власти, и главния т 
учител на населения пункт”.  
 
4. На редба № 13 от 07.07.1995 г. за разрешените енологични  практики и 
обработки/обн.ДВ 64/18.07.1995 г/ 
 Чл. 3.  При първичното винопроизводство (преработка на прясно грозде, 
гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично 
ферментирала гроздова каша, концентрирана гроздова мъст, ферментиращо 
младо вино) са разрешени само следните енологични практики и обработки: 
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 т. 17.  употреба на захароза, концентрирана гроздова мъст и/или 
ректифицирана концентрирана гроздова мъст за повишаване на естественото 
обемно алкохолно съдържание при условия и по ред, определени от министъра 
на земеделието и хранителната промишленост. 
 
5. Наредба № 7 за разрешените манипулации и спомагателни материали 
във винопроизводството /обн. ДВ бр.68/28.08.1979 г/ 
 
 Чл. 4.  При производството на гроздовата мъст и виното са разрешени 
само следните производствени манипулации: 
т. 23.  повишаване захарното съдържание на гроздовата мъст със захар, 
гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст.  Употребата на захар се 
разрешава от Националния аграрно-промишлен съюз в години с 
неблагоприятни климатични условия за натрупване на захар в гроздето в 
количество до 30 г на литър гроздова мъст (гроздова каша); 
 
6. Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола 
по тяхното извършване (обн. ДВ бр. 31 от 2000 г.) 
 
Чл. 4. (1) Повишаване на естественото обемно алкохолно съдържание може да 
се извърши чрез следните манипулации: 
1. на прясното грозде, частично ферментиралата гроздова мъст или на 
младото вино в процес на ферментация - чрез добавка на захароза, на 
концентрирана гроздова мъст или на ректифицирана концентрирана гроздова 
мъст; 
2. на гроздовата мъст - чрез добавка на захароза или на концентрирана 
гроздова мъст, или на ректифицирана концентрирана гроздова мъст, или чрез 
частична концентрация, включително чрез обратна осмоза; 

 
3. Законодателни актове, доказващи традицията да се осъществява 
ацидификация. 

 
 

 
1. Наредба № 7 за разрешените манипулации и спомагателни материали 
във винопроизводството /обн. ДВ бр.68/28.08.1979 г/ 
Чл. 3 
т.  12.  употреба на винена киселина за повишаване киселинността до 1,5 г 
на литър; 
 13.  намаляване на киселинността до 1 г на литър, изразено като винена 
киселина, чрез ползване на една или повече от следните субстанции: 
 а) неутрален калиев тартарат; 
 б) калиев бикарбонат; 

 в) калциев карбонат, съдържащ евентуално малки количества двойна 
калциева сол на L(+) винена киселина и L(-) ябълчна киселина; 

 
 
 

2. Наредба № 13 от 07.07.1995 г. за разрешените енологични  практики и 
обработки/обн.ДВ 64/18.07.1995 г/ 
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 Чл. 3.  При първичното винопроизводство (преработка на прясно грозде, 
гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично 
ферментирала гроздова каша, концентрирана гроздова мъст, ферментиращо 
младо вино) са разрешени само следните енологични практики и обработки: 
Т.  
 12.  употреба на винена киселина за повишаване киселинността до 1,5 г 
на литър; 
 13.  намаляване на киселинността до 1 г на литър, изразено като винена 
киселина, чрез ползване на една или повече от следните субстанции: 
          а) неутрален калиев тартарат; 
          б) калиев бикарбонат; 

          в) калциев карбонат, съдържащ евентуално малки количества двойна 
калциева сол на L(+) винена киселина и L(-) ябълчна киселина; 

 
 
3. Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола 
по тяхното извършване (обн. ДВ бр. 31 от 2000 г.) 
 Чл. 3.  При първичното винопроизводство: преработка на прясно грозде, 
гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично 
ферментирала гроздова каша, концентрирана гроздова мъст, младо вино в 
процес на ферментация, са разрешени следните енологични практики и 
обработки: 
Т.12.  употреба на винена киселина за повишаване на киселинното съдържание 
до 1,5 грама на литър; 
 13.  намаляване на киселинното съдържание до 1 грам на литър, 
изразено като винена киселина, чрез използване на една или повече от 
следните субстанции: 
 а) неутрален калиев тартарат; 
 б) калиев бикарбонат; 

          в) калциев карбонат, съдържащ евентуално малки количества двойна 
калциева сол на L(+) винена киселина и L(-) ябълчена киселина; 

 
4. Закон за виното и спиртните напитки/обн. ДВ бр. 86 от 1.10.1999 г/ 
 
 Повишаване и намаляване на киселинното съдържание 
 Чл. 29.  (1) Може да се повишава и намалява киселинното съдържание 
на прясното грозде, гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст, 
младото вино в процес на ферментация и на виното. 
 (2) Повишаването на киселинното съдържание на прясното грозде, 
гроздовата мъст, частично ферментиралата гроздова мъст и на младото вино в 
процес на ферментация може да се извърши максимално до 1,5 грама на 
литър, изразено като винена киселина, а на виното - максимално до 2,5 грама 
на литър, изразено като винена киселина. 
 (3) Намаляването на киселинното съдържание на вината може да се 
извърши максимално до 1 грам на литър, изразено като винена киселина. 
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Приложение към т.31 
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Приложение към т. 32 
1.  
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3. Билките, които се използват при производството на “Пелин” 
Pelin is made with about 30 herbs, the biggest share among which have Artemisia 
absinthium(Pelin), Achillea millefofium, Hypericum, Matricaia chamomilla, Mellisa 
officinalis, Coriandrum sativum, Thymus sp. div, Laliate and much others. 
 
Т.2. Традиционност на виното “Пелин” 
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 Правилник за вината на основание чл.81 от Закона за народното здраве, 
ДВ 269 от 3 март 1931г. 
Чл.17. Виното-пелин трябва да бъде приготвено от нормално вино, в смисъла 
на настоящия правилник, ароматизирано с пелин (Artemisia absinthium) и други 
безвредни ароматни вещества и плодове. 
 
Вестник “Три богатства” брой 1, 1901г. 
Вино пиленаш се прави тъй: на 1000 оки вино се приготвя 150 оки хубаво 
узряло грозде, 6-7 оки пелин изсушен на сянка през месец май и 15 големи 
узрели дюли със забучени по тях карамфилови зърна. Тогава се нарежда 
гроздето в дъното на бъчвата, като се турга измежду му по някоя дюла и по 
малко пелин, а най-отгоре, за да не плувне поставят една-две дъски и на тях 
един-два камъка. След това налива се бъчвата с ново сладко вино, но без да се 
напълни догоре, а се остава 3-4 пръста празна. Догдето ври виното ежедневно 
се налива в него по малко студена вода, а след привирането се допълня с 
добро вино и тогава се затваря и замазва враната която се оставя тъй 2-3 
месеца. Подир това време виното може да се пие. 
 
 
____________________________________ 
 
 
 
Приложение към т.34 
Законодателната регламентация на спиртната напитка “ракия” води своето 
начало от 1931г., когато е обнародван Правилник за спиртните напитки, коняци, 
ракии, ликьори и други на основание чл.81 от Закона за народното здраве, ДВ 
269 от 3 март 1931г. (Прилагаме части от този правилник, както и части от Указ 
№116 на Цар Борис III относно приемане на Наредба-закон за монопола на 
спирта и сливовата ракия, ДВ 130 от 1934г. и от Закона за монопола на спирта 
и за подсладените спиртни напитки и търговията с плодови ракии и вино, обн., 
ДВ, бр. 178 от 1947 г.).  
Указ №116 на Цар Борис III относно приемане на Наредба-закон за монопола 
на спирта и сливовата ракия, ДВ 130 от 1934г. е първият юридически текст, в 
който се споменава  спиртната напитка “мастика”. 
 Законът за монопола на спирта и за подсладените спиртни напитки и 
търговията с плодови ракии и вино, обн., ДВ, бр. 178 от 1947 г.).  
Първите стандарти за одобряване състава и производствения процес за 
напитките "Ракия-гроздова"(БДС 394-51) и за "Мастика" (БДС-393-51) са приети 
на 01.11.1952 г. от Върховния комитет по стандартизация на Народна 
Република България. 
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Закона за виното (обн., ДВ, бр. 54 от 1978 г.), където се споменава за понятието 
"напитки", като се визират гроздовия сок, виненото бренди и гроздовата ракия. 
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В изпълнение на чл. 1 от Закона за виното, през 1996 г. се приема Наредба за 
означаване и търговско представяне на лозаро-винарската продукция и 
спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 36 от 1996 г.) в Приложение № 2, на която се 
дават дефиниции за спиртните напитки "мастика" и "плодова ракия". 
Сега действащият Закон за виното и спиртните напитки/1999 г./ и приетата в 
изпълнение на неговия чл. 35, Наредба за определенията на видовете спиртни 
напитки, правилата за тяхното производство, разрешените добавки и условията 
за използването им, (приета с ПМС № 158 от 2001 г., обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г., 
изм., бр. 8 от 2002 г.), изцяло възприемат и отразяват изискванията на 
Регламент 1576/89 на Съвета относно правилата за производство на спиртни 
напитки. 
 
 
 
Правилник за спиртните напитки, коняци, ракии, ликьори и други на 
основание чл.81 от Закона за народното здраве, ДВ 269 от 3 март 1931г. 
Чл.3 Натурални напитки са: 
...3. Ракии 
Сливова ракия – продукт получен от дестилацията на алкохолно ферментирала 
каша от сливи. 
Гроздова ракия или джиброва – продукт от дестилацията на алкохолно 
ферментирали гроздови джибри (пращини). 
Калена ракия – получена от винена кал. 
Винена ракия – получена от дестилацията на вино до 55°. 
...Всички видове ракия, както и малиновката, вишновката, ягодовката, 
ореховката и др. получени чрез настойка трябва да съдържат: 
а)  алкохол най-малко 30% по обем; 
б) висши алкохоли (изобутилалкохол) най-малко 100мгр. И не повече от 500мгр 
в 100 куб.см 100° алкохол; 
в) естери (етилацетат) не по-малко от 80 мгр. и не повече от 500 мгр. в 100 
куб.см 100° алкохол; 
г) киселини (оцетна киселина) не по-малко от 20 мгр и не повече от от 250 мгр в 
100 куб.см 100° алкохол; 
д) фурфурол в значителни количества; 
е) общия коефициент на тези вещества в 100 куб.см  100° алкохол не трябва да 
бъде по-малко от 600 мгр. 
 
Чл.9.Изкуствени ракии 
 
Мастика  се разбира спиртно питие, приготвено чрез дестилиране, 
преваряване или по студен начин от ракии или спирт, ароматизиран с анетол 
или анасоново масло, анасон, дъвка или дъвкаво масло, с или без прибавка на 
захар, с процентно съдържание на алкохола не по-малко от 40 % по обем. 
 
Указ №116 на Цар Борис III относно приемане на Наредба-закон за 
монопола на спирта и сливовата ракия, ДВ 130 от 1934г. 
Чл.2. ....”Под сливова ракия се разбира спиртна течност, получена от 
дестилацията на ферментирали пресни сини и бели сливи – тип Кюстендилски 
и Троянски със сила (крепкост) под 50% и един минимум от фузели, определен 
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от Министъра на финансите по доклад от Дирекцията на монопола (Д.М.) в 
установените от нея места. 
Чл.31. Производството на ракии от местни пресни плодове, или от плодови 
течности, се допуща само в ракиджийниците с домашни казани определени от 
Д.М 
Чл.45. “Който произвежда мастика, коняк, ром и др. изкуствени напитки....” 
 
Указ №25 за утвърждаване на Закон за монопола на спирта и 
подсладените спиртни напитки и търговия с плодови напитки и вино, ДВ 
178 от 1947г. 
Чл.2. Спиртният монопол има изключителното право да произвежда спирт 
(меласов и плодов) и подсладени спиртни питиета, да търгува с тях и с плодови 
ракии и вино на едро. 
Чл.12. Производителите на вина и плодови ракии задължително продават 
същите само на спиртния монопол по цени определени от Министерския съвет, 
по предложение на Дирекцията на цените, в съгласие със спиртния монопол. 
Чл.30. Спиртните фабрики, спиртоварниците, питиепродавските складове на 
едро, винарските изби и изобщо всички предприятия занимаващи се с 
производство и покупко-продажба на спирт (меласов и плодов), плодови ракии 
и вино, държат необходимия персонал по преценка на собствениците за 
правилния вървеж на предприятието и продължават работата си до 
окончателното предаване на предприятията на спиртния монопол..... 
Чл.31. ....”Наличните количества спирт (меласов и плодов), плодовеи ракии, 
подсладени спиртни питиета и вино в търговците на едро, както и меласовия и 
плодовия спирт в спиртните фабрики и спиртоварниците се изкупуват от 
спиртния монопол по реда на чл.12. 
 
Наредба Х-27 за деклариране и измерване на вината и материалите, от 
които се вари ракия, за изваряване на ракиите и за контрол върху ракиите 
и другите спиртни напитки, 1947г. 
I. Вина и материали, от които се варят ракии и плодови ракии 
     II.  Позволено е добиването на ракия от смес на материали от различен вид. 
Количеството на сместа се облага по размера на данъка на ония материали, 
които подлежат на най-високо облагане с такъв. 
 
  ------------------------------------------------------------------ 


