
ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на икономиката по Закона за 

държавните такси 
Обн. - ДВ, бр. 20 от 08.03.2019 г., в сила от 08.03.2019 г.  
Одобрена с ПМС № 39 от 01.03.2019 г. 
Член единствен. В системата на Министерството на икономиката се събират 

следните такси:  
1. при издаване или допълване на лиценз за производство на компактдискове или 

матрици:  
а) за издаване на лиценз - 6542 лв.;  
б) за допълване на лиценз при разкриване на нови производствени мощности - 

1026 лв.;  
в) при подаване на заявление за издаване на лиценз или за допълване или 

промяна в обстоятелствата на издаден лиценз за производство на компактдискове или 
матрици - 54 лв.;  

2. за вписване в Регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски 
произход, дестилати и спиртни напитки и за разглеждане на заявления за 
утвърждаване на спиртни напитки с географско указание:  

а) за вписване на производители на етилов алкохол и дестилати от земеделски 
произход и издаване на удостоверение за регистрация - 1080 лв.;  

б) за вписване на производители на спиртни напитки и за издаване на 
удостоверение за регистрация - 1080 лв.;  

в) за вписване на промени в обстоятелствата в Регистъра на производителите на 
етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и в 
удостоверението за регистрация - 120 лв.;  

г) за разглеждане на заявление и на представените документи за утвърждаване на 
спиртна напитка с географско указание - 1180 лв.;  

д) за вписване в Регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски 
произход, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистрация на спиртна 
напитка с географско указание - 100 лв.;  

3. за вписване в Публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по 
добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, и 
изделия със и от тях по занятие, се събират следните такси:  

а) за първоначално вписване в регистъра - 200 лв.;  
б) за вписване на промени в обстоятелствата - 50 лв.;  
в) за вписване на всеки допълнителен обект и на всяко допълнително лице - 20 

лв.;  
4. за извършване на физико-химичен анализ на етилов алкохол от земеделски 

произход и на дестилати и спиртни напитки по чл. 121, ал. 3 от Закона за виното и 
спиртните напитки от лаборатории, определени от министъра на икономиката, се 
събират следните такси:  

№ 
по 
ред 
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1 2 3 

  ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ, 
ДЕСТИЛАТ, СПИРТНИ 
НАПИТКИ 
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1. Алкохол  14,40 

2. Относителна плътност 9,60 

3. Захари 18,00 

4. Захароза, HPLC 24,00 

5. Глюкоза, HPLC 24,00 

6. Фруктоза, HPLC 24,00 

7. Обща киселинност 9,60 

8. Летлива киселинност 14,40 

9. Метилов алкохол (GH) 18,00 

10. Естери, като етилацетат 
(GH) 

18,00 

11. Алдехиди, като 
ацеталдехид (GH) 

18,00 

12. Висши алкохоли (GH) 24,00 

13. Денатуриращ агент (GH) 24,00 

14. Глицерин (GH) 32,40 

15. Анетол (GH) 32,40 

16. Пропилен гликол (GH) 32,40 

17. Етилкарбамат 120,00 

18. Серен диоксид  14,40 

19. рН  4,80 

20. Фурфурол 42,00 

21. Цианидни производни 42,00 

22. Сух екстракт  33,60 

23. Желязо (ААС) 27,60 

24. Мед (ААС) 27,60 

25. Олово (ААС) 27,60 

26. Цинк (ААС) 27,60 

27. Калций (ААС) 27,60 

28. Интензитет на цвета 
(спектрофотометрично)  

22,80 

29. Ванилин, HPLC 33,60 

30. Сирингалдехид, HPLC 33,60 

31. Ванилинова киселина, 
HPLC 

33,60 

32. Галова киселина, HPLC 33,60 

33. Глициризинова киселина, 
HPLC 

33,60 

34. Халкони, HPLC 33,60 
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35. Пепел 34,80 

36. Летливи азотни вещества 36,00 

37. Време за обезцветяване 
на разтвор на KMnO4 

14,40 

38. Чистота (Савал) 18,00 

39. Тест за абсорбиране на 
ултравиолетова светлина 
(спектрофотометрично) 

22,80 

40. Идентичност 12,00 

41. Бистрота 3,60 

42. Органолептична оценка 60,00 

43. Изготвяне на 
експертиза/експертно 
становище 

120,00 

44. Издаване на протокол от 
изпитване 

4,80 

 


