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Относно: Допълнение към указанията за митническо оформяне вноса и износа на розово масло 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 

В допълнение към наше писмо, рег. № 32-362350/08.12.2020 г., във връзка със Заповед № ЗАМ-

1804/27.11.2020 г. /32-349453/, с което Ви бяха изпратени указания с правилата, приложими при 

митническо оформяне на вноса и износа на розово масло, Ви информираме за следното: 

1. Считано от 03.12.2020 г. лабораторията, акредитирана да изследва проби от розово масло, 

„Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД е променила 

името си на „Национален институт за изследвания и сертификация“ (НИИС) ЕООД.  

Лабораторията е със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1606, район Красно село, 

ул. „20-ти април“ № 13 и управител Венелин Стефанов Георгиев. 

Аналитичните сертификати, издадени от лабораторията до 02.12.2020 г. ще са на бланка на 

„Национален институт за изследване на вино, спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД. След тази 

дата сертификатите  се издават на бланка на „Национален институт за изследвания и сертификация“ 

(НИИС) ЕООД. 

2. Във връзка с изискването на чл. 3 от Закона за маслодайната роза, Министерство на 

земеделието, храните и горите (МЗХГ) поддържа публичен национален електронен регистър на 

розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на 

маслодайна роза и на насаждения от маслодайна роза.  

Обръщаме внимание, че при деклариране за износ на розово масло пратката трябва да се 

придружава от документ за гаранция за чистота и натуралност. Документът се издава само от 

розопреработвател, в чийто обект (розоварна/дестилерия) е произведен продуктът от цвят на 

маслодайна роза. 

Достъп до публичните регистри на розопреработвателите и на обектите за преработка на цвят от 

маслодайна роза е даден на следния интернет адрес: 

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/ 

При представяне на документ за гаранция за чистота и натуралност се прави справка в регистрите, 

за да се установи дали дестилерията, издала документа, е вписана в регистрите, поддържани от МЗХГ.  

В случай, че розовото масло е добито на територията на Република България, а документът не е 

издаден от розоварна, вписана в регистъра, износът се спира.  

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МИТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  И МЕТОДОЛОГИЯ”: 

РОЗАЛИЯ ДИМИТРОВА 

https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/

