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Стр.  от 
Образец на Техническа спецификация за етилов алкохол от земеделски произход, съгласно Приложение І „Технически определения и изисквания” на Регламент (ЕО) № 110/2008 и за всички категории спиртни напитки от Приложение ІІ “Спиртни напитки, категории спиртни напитки” на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 януари 2008 г., относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за традиционните български спиртни напитки и продукти, съгласно чл. 123 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН), обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 16.09.2012 г.
Република България
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ТС (номер 
Фирма:
(търговско наименование на спиртната напитка, съгласно Приложение ІІ на
на спецификацията)
Регламент (ЕО) № 110/2008
(Например - пише се само ВОДКА)
Седалище:
Търговската марка се вписва като  факултативна индикация.)
Рег. № на МИ
(ръководител на фирмата)
(подпис, печат)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1.1. Цитира се определението за съответната категория спиртни напитки с наименование, съгласно Приложение ІІ "Спиртни напитки, категории спиртни напитки" на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 януари 2008 г., относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки. За традиционните български спиртни напитки и продукти се цитира определението, съгласно чл. 123 от Закона за виното и спиртните напитки, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 16.09.2012 г.
КЛАСИФИКАЦИЯ
Класификацията се извършва само в случаите на необходимост, например ако напитката се произвежда с различно алкохолно съдържание.
2. ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ
2.1. Използваните суровини при производството на спиртната напитка трябва да отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 16.09.2012 г., Правилника и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Използваните овкусяващи и оцветяващи добавки отговарят на разпоредбите на Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните, (обн. ДВ, бр. 12/13.02.2015 г.), а използваните ароматизиращи добавки отговарят на разпоредбите на Наредба № 15 от 28.06.2002 г. за изискванията към използваните ароматизанти в храните, (обн., ДВ, бр. 70 от 19.07.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.39 от 9 Май 2014 г.) и на Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 16 декември 2008 г., относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО.
Забележка: Наредба № 15 и Регламент (ЕО) № 1334/2008 се вписват в техническата спецификация само ако при производството на напитката се използват ароматизанти и не се вписват в техническите спецификации за производство на суровини (етилов алкохол от земеделски произход и дестилати). 
Влаганите в производството суровини и добавки са произведени по действащ нормативен документ (техническа спецификация, стандарт и др.), а от внос притежават документи за произход и/или анализно свидетелство.
3. КАЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
отговаря на следните органолептични и физикохимични показатели, определени в Приложение ІІ “Спиртни напитки, категории спиртни напитки” на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 януари 2008 г., относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки. За традиционните български спиртни напитки физико-химичните показатели съответстват на посочените в определението, съгласно чл. 123 от Закона за виното и спиртните напитки, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 16.09.2012 г.
В две таблици под № 1 и 2 се посочват наименованията на органолептичните и физикохимичните показатели със съответната характеристика или норма. Мерните единици се записват в "g/hl", а подреждането на физикохимичните показатели трябва да съответства на дадените в Приложение № 4 към чл. 123, ал. 17 на ЗВСН. За спиртни напитки, произведени от етилов алкохол от земеделски произход летливите вещества: метанол (само за водка е до 10 g/hl a.a.), естери, алдехиди, висши алкохоли, общи киселини, сух екстракт и летливи азотни основи, съответстват на посочените в Приложение І на Регламент (ЕО) № 110/2008.
4. ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
вземането на проба и методите на нейното изпитване се извършва по ред, определен от Правилника за приложение на ЗВСН.
5. ОПАКОВКА И ОЗНАЧАВАНЕ
се поставя в съдове (потребителски и транспортни опаковки). Използват се само затварящи устройства, които осигуряват запазване качествата на спиртната напитка. Опаковките и затварящите устройства отговарят на съответните стандартизационни документи, на действащата нормативна уредба и са разрешени от МЗ. 
5.2. При бутилиране се спазват изискванията на Наредба за предварително опакованите количества продукти, приета с ПМС № 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., посл. изм., бр. 43 от 2009 г.
5.3. Означаване: Означаването е съгласно изискванията на ЗВСН и Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 януари 2008 г., относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки. 
При етикетиране на спиртната напитка, произведена в Република България и предназначена за българския пазар се вписват следните задължителни индикации на български език:
Изреждат се индикациите по реда посочен в чл. 170, ал. 1 от ЗВСН. Факултативни (незадължителни) индикации се вписват по желание и то само тези, които са  посочени в чл. 172 от ЗВСН. При етикетиране на ракии и бренди могат да се вписват допълнителни специфични традиционни наименования, съгласно чл. 173 от ЗВСН.
При ТС за дестилат или етилов алкохол се записва допълнителна последна индикация: "Условия на съхранение" -  Знак "Огнеопасно".
6. СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
се съхранява в хигиенични помещения при температура от 4 до 25 0 С.
6.2. Гаранционният срок за съхраняване на спиртни напитки е не по-малко от 6 месеца от датата на производство.
6.3. Спиртните напитки в наливно състояние се транспортират в съдове, предназначени специално за превоз на хранителни продукти, изработени от материали или с покритие, разрешени от МЗ.
6.4. Спиртните напитки в бутилирано състояние се транспортират в закрити транспортни средства, пригодени за превоз на трайни хранителни продукти.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1. Складирането и движението на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се извършват съобразно изискванията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, обн., ДВ, бр. 91 от 15.11.2005 г., посл. изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.,
(пише се наименованието на напитката или на алкохолния продукт) се придружава от копие на Протокол от изпитване, издаден от акредитирана лаборатория и копие от сертификат за автентичност, издаден от РЛВК. (сертификатът се изисква само за гроздова ракия, винена ракия, джиброва ракия и бренди).
8. ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
8.1. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Описват се съдовете и съоръженията, използвани при производството на напитката в технологична последователност, съгласно техническата справка, вписана в  Удостоверението за регистрация на фирмата.
Описва се.
9. ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ
Производственият контрол се извършва по реда на глава единадесета "Контрол", Раздел ІІ "Контрол върху производството и търговията на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки" на ЗВСН.
10. ДНЕВНИЦИ
10.1. Регистрираните производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки водят дневници по образци, съгласно приложение № 8 от ЗВСН. 10.2. Дневниците се водят в електронен вид чрез унифициран софтуер (министерството одобрява електронния им формат) или на хартиен носител. 10.3. Преди да се извършват вписванията в тях дневниците се заверяват в Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" на Министерството. 10.4. Извършваните производствени манипулации се вписват своевременно в дневниците по т. 9.2.
11. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТТА И ХИГИЕНА НА ТРУДА
В процеса на производство се спазват правилата за безопасни методи на труд, съгласно подзаконовите нормативни актове:
11.1. Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г., попр., бр. 105 от 19.12.2014 г.
11.2. Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд , обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.
11.3. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 18.04.2008 г.
11.4. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.
11.5. Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, обн., ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., изм. и доп., бр. 46 от 23.06.2015 г.
КРАЙ
Текстовете изписани с шрифт "италик" са пояснителни, не влизат в текста на ТС. 
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