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З А П О В Е Д 
 

№ РД-16-351/ 09.03.2021 г. 
 

 

 На основание чл. 180, ал. 2, т. 2 и ал. 4, т. 2 от Закона за виното и спиртните напитки, чл. 

51, ал. 2 и чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за управление на агрохранителната верига,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

  

I. Определям изпитвателната лаборатория към „Национален институт за изследвания и 

сертификация“ ЕООД („НИИС“ ЕООД) за: 

1. Лаборатория, която да извършва физико-химичен анализ за целите на контрола на 

спиртните напитките по чл. 121, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки. 

2. Лаборатория, в която се извършват анализи, изпитвания и диагностика на елементи на 
агрохранителната верига за целите на официалния контрол при спазване на изискванията на чл. 

37, параграфи 1, 3, 4 и 5 от Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 

март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел 

да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата 

относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията 

и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 

396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 

2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и 

(EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 

2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 

91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета. 

3. Национална референтна лаборатория за изследване на елементите на агрохранителната 

верига - етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки. 

II. За извършените анализи по т. I.1. се заплаща такса в размер, определен съгласно т. 4 

от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на икономиката по Закона 

за държавните такси, приета с Постановление № 39 на Министерския съвет от 01.03.2019 г. (обн., 

ДВ, бр. 20 от 2019 г.). 

III. Отменям Заповед № РД-16-1448/18.12.2020 г. на министъра на икономиката. 
 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Яна Топалова – 

заместник-министър. 

Заповедта да се сведе до знанието на г-жа Яна Топалова – заместник-министър, директора 

на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, управителя на „Национален институт за 

изследвания и сертификация“ ЕООД и съответните лица за сведение и изпълнение. 
 

 

 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

Министър на икономиката   
                                          


