
 

На 11 юли 2013 г. влезе в сила  Регламент № 1223/2009 

(ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 

ноември 2009 г. относно козметичните продукти 
 

Във връзка с влизането в сила на 11 юли 2013 г. на Регламент № 1223/2009 (ЕО) 

на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните 

продукти (ОВ, L 342, 22.11.2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1223/2009”, 

който установява правила, с които трябва да бъде съобразен всеки козметичен продукт, 

предоставен на пазара, с цел да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и 

висока степен на защита на човешкото здраве, Ви уведомяваме следното: 

От 11 юли 2013 г. влизат в сила и се прилагат изискванията на Регламент № 

1223/2009 (ЕО), вместо съответните разпоредби на Закона за здравето (Глава втора, 

Раздел III „Здравни изисквания към козметичните продукти“) и Наредба № 36 за 

изискванията към козметичните продукти (обн. ДВ, бр. 101/2005 г., посл. изм. бр. 

27/2013 г.). 

Следователно, козметичните продукти и извършването на контрол от страна на 

компетентните органи, ще бъде в съответствие с Регламент № 1223/2009 (ЕО), като при 

неспазване на съответните изисквания, са приложими разпоредбите на чл. 25 

„Неспазване от страна на отговорното лице“ на регламента. 

За да се създадат необходимите условия за прилагането на новия Регламент на 

територията на Република България, Министерство на здравеопазването е изготвило 

проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 

От 11 юли 2013 г. се преустановява приемането на уведомления в РЗИ за 

пускане на пазара на козметични продукти по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 36 за 

изискванията към козметичните продукти. Козметичните продукти могат да бъдат 

пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в 

Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия, 

съгласно разпоредбите на чл. 13 „Нотифициране“ на Регламент № 1223/2009 (ЕО).  
С цел улеснение ползването на новия нотификационен портал, Европейската 

комисия е разработила две ръководства: „Нотификационен портал за козметични 

продукти (CPNP). Ръководство за потребителя.“ и „Ръководство за потребителя за 

нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали“, които могат да 

бъдат намерени на посочените по-долу електронни адреси: 
 

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_bg.pdf; 
 

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_um16_bg.pdf. 
 

В тази връзка, акцентът на контрола от страна на РЗИ в периода от време 

следващ влизането в сила на Регламент № 1223/2009 (ЕО) е насочен към установяване 

изпълнението на изискванията за пускане на пазара на козметични продукти, съгласно 

разпоредбите на чл. 13 на Регламента. Изискванията за нотифициране по чл. 13 се 

отнасят и за пуснатите на пазара козметични продукти преди 11 юли 2013 г. (виж чл. 

13, пар. 1, последен абзац).  

Предвид обстоятелството, че чл. 11 от Наредба № 36, който се отнася за 

химичните методи за проверка състава на козметичните продукти, посочени в 

приложение № 10 и чл. 7а, който регламентира изискванията към продуктите, 

предназначени за защита от слънчевото лъчение, посочени в приложение на № 9а на 

наредбата, не са обхванати в приложното поле на Регламент № 1223/2009 (ЕО), същите 

остават в сила и след 11 юли 2013 г. до обнародването на предстоящите изменения на 

Закона за здравето. 

http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_user_manual_bg.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/files/pdf/cpnp_um16_bg.pdf


По аналогичен начин остават да се прилагат и разпоредбите относно издаването 

на здравен сертификат за износ на козметичен продукт, съгласно чл. 37, ал. 1 и 3 от 

Закона за здравето, и чл. 18 от Наредба № 36 за изискванията към козметичните 

продукти, като се има предвид, че вместо данни за регистрационния номер и РЗИ, до 

която е представено уведомлението, за пускане на пазара на произведен в страната 

козметичен продукт, съгласно чл. 18, ал. 3, т. 3, заинтересованото лице следва да 

посочи в заявлението си референтния номер, под който е нотифициран продукта в 

Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия (CPNP), а 

приложената оценка на безопасността на козметични продукт, съгласно чл. 18, ал. 3, т. 

2 от Наредба № 36, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10 и Приложение I на 

Регламент № 1223/2009 (ЕО). 

 

 

 

 


