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ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ 
НАПИТКИ 

 
(Обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм., бр. 15 от 2013 г.) 

 
 
§ 1. Създава се чл. 223а: 
„Чл. 223а. Който произвежда, разпространява, продава, влага или предлага 

за консумация оцет в нарушение на този закон, се наказва с глоба в размер от 
1000 лв. до 5000 лв. – за физическите лица, съответно с имуществена санкция в 
размер от 5000 лв. до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.“ 

 
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 61а: 
„61а. „Оцет“ е продукт, получен чрез провеждане на оцетно-кисела 

ферментация от оцетно-кисели бактерии на продукти от грозде, вино, плодови 
вина и водоалкохолни смеси, с общо кисело съдържание не по-малко от 60 грама 
на литър, изразено като оцетна киселина, като:  

а) видовете оцет се определят и означават според вида на изходната 
суровина и могат да бъдат винен, плодов, ябълков и алкохолен; 

б) в означението на продукта се посочва и съдържанието на оцетна 
киселина в него, изразена в обемни проценти; 

в) не се допуска означаване с наименованието „оцет“ на продукти, 
съдържащи синтетична оцетна киселина.“  

 
 
София, 04.12.2013 г.  Вносители: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



М О Т И В И 
към проекта на Закон за допълнение на  
Закона за виното и спиртните напитки 

 
 
Предвидените в законопроекта допълнения са продиктувани преди всичко 

от липсата на конкретна уредба относно оцета като продукт, използван широко в 
хранителната и консервната промишленост. Считаме, че мисълта на законодателя 
във връзка с наличната в закона легална дефиниция на „винен оцет” би следвало 
да бъде логично продължена и завършена с допълване на законодателството с 
определение на родовото понятие „оцет”, а от там и възможността да се 
дефинират и различните видове оцет, които се произвеждат и се предлагат на 
пазара на крайния потребител. Липсата на подобно определение оставя и отворена 
вратата за злоупотреби от страна на недобросъвестни производители, като им 
предоставя възможност да произвеждат, пускат на пазара или да влагат в храни 
опасни синтетично добити химикали. През последните години на българския 
пазар се увеличиха продажбите на оцет, приготвен от оцетна киселина, получена 
чрез химичен синтез, т.е. за производството на оцета не се използва вино или 
етанол, а производни и деривати от разграждането на петрола. Производителите 
на оцет от синтетична киселина представят и означават продукта чрез изписване 
на етикета с общото название на „Оцет”, тъй като в нормативната уредба 
съществува празнина за определението на въпросния продукт. 

Във връзка с тези тревожни тенденции, въвеждането на легална дефиниция 
на оцета би способствало да се спазват изискванията, а от там и целите на 
разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Закона за храните да защити както здравето на 
потребителя, така и качеството на храната, която той консумира. Съществуването 
на легална дефиниция би улеснило и осъществяването на контрол от 
компетентните административни органи във връзка с методите за производство на 
оцета, респ. на оцетната киселина, и на качеството на получената по естествен 
метод добавка. Освен това, с въвеждането на предлаганите допълнения ще се 
осъществи по-голяма защита на здравето на потребителите, както и ще се запази 
тяхното доверие към качеството на храната, която консумират. 

Законодателят е показал воля да защити консуматора, забранявайки 
влагането на синтетичен продукт във винения оцет, но е пропуснал да дефинира 
същото за останалите така често и активно консумирани от хората продукти на 
основата на оцетната киселина, поради което в закона е налице непълнота. 
Нейното запълване е от съществено значение, тъй като с въвеждането на легално 
определение производителите няма да могат да етикетират с въпросното 
наименование продукт, получен чрез синтетични методи на производство и по 
този начин потребителят ще бъде защитен като консуматор на оцета не само в 
суров вид, но и като продукт, влаган в различни консерви. 



В административнонаказателните разпоредби се въвежда санкция, която ще 
послужи като превенция срещу недобросъвестните производители на оцет. 

Предложеният проект няма да доведе до разходване на допълнитени 
средства от държавния бюджет. 

 
 
София, 04.12.2013 г.  Вносители: 

 


