
Приложение № 1 към Заявление за издаване на Сертификат за безопасност на вино

Стр. 1 от 1URI 1884

Списък на вината, обект на Сертификата за безопасност по чл. 2, ал. 8 от ЗВСН
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№ Наименование* Цвят Тип** Реколта Сорт Търговска 
марка Партида

Количество, 
предназначено за 

износ*** 

Протокол от 
изпитване №

Протокол за 
одобрение от 

РДК №

Добави Премахни

* В колона 2  се изписва категорията на виното съгласно Приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и  следната информация:    
За вината със ЗНП (чл. 37 от ЗВСН) - отбелязва се означението "вино със защитено наименование за произход" и името на защитеното наименование за произход, 
съгласно актовете за утвърждаване, издадени от министъра на земеделието и храните;           
За вината със ЗГУ (чл. 38 от ЗВСН) - отбелязва се означението "вино със защитено географско указание" и наименованието на съответното географско указание - 
Дунавска равнина или Тракийска низина;           
За сортовите вина (чл. 39 от ЗВСН) -  изписва се "сортово вино без ЗНП/ЗГУ";           
За вината без ЗНП/ЗГУ - изписва се "вино без ЗНП/ЗГУ".           
** В колона 4 се изписва типа на виното, в зависимост от захарното му съдържание.           
*** В колона 9 се изписват броят и вместимостта на бутилките вино, предназначено за износ, а в случаите на износ на наливно вино - литрите. 
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  (име, презиме и фамилия)
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* В колона 2  се изписва категорията на виното съгласно Приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН) и  следната информация:										
За вината със ЗНП (чл. 37 от ЗВСН) - отбелязва се означението "вино със защитено наименование за произход" и името на защитеното наименование за произход, съгласно актовете за утвърждаване, издадени от министъра на земеделието и храните;										
За вината със ЗГУ (чл. 38 от ЗВСН) - отбелязва се означението "вино със защитено географско указание" и наименованието на съответното географско указание - Дунавска равнина или Тракийска низина;										
За сортовите вина (чл. 39 от ЗВСН) -  изписва се "сортово вино без ЗНП/ЗГУ";										
За вината без ЗНП/ЗГУ - изписва се "вино без ЗНП/ЗГУ".										
** В колона 4 се изписва типа на виното, в зависимост от захарното му съдържание.										
*** В колона 9 се изписват броят и вместимостта на бутилките вино, предназначено за износ, а в случаите на износ на наливно вино - литрите. 
		(име, презиме и фамилия)
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