
 

 

НОТИФИКАЦИЯ НА КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОДУКТИ В ПОРТАЛА ЗА 

НОТИФИКАЦИЯ НА КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОДУКТИ (CPNP) ОТ БНАЕМПК 

С влизането в сила на Регламент 1223/2009 пускането на пазара на 

козметични продукти ще бъде задължително предхождано от регистрация на 

компанията производител / вносител/ дистрибутор в Новата централизирана 

система за нотификация на козметични продукти в Европейския съюз и 

нотификация на всеки козметичен продукт. Това задължение касае и 

продуктите, които са вече на пазара. 

 

За да бъде разпространяван един козметичен продукт на територията на 

Европейския съюз, той задължително трябва да разполага с Досие с 

информация за продукта (P.I.F.) и с Доклад за безопасност на козметичния 

продукт. Досието с информация и Докладът за безопасност, който е част от 

него, следва да съдържат определени реквизити, посочени в Регламент 

1223/2009. 

 

Докладът за безопасност съгласно Регламент 1223/2009 следва да бъде 

изготвен от лице, което притежава диплома или друг официален документ за 

професионална квалификация, получен след завършено университетско 

обучение с курс по теория и практика в областта на фармацията, 

токсикологията, медицината или друга подобна дисциплина. 

 

I. Ако Вие сте производител или вносител на козметичния продукт, 

който искате да разпространявате на територията на ЕС, е 

необходимо да ни предоставите следната информация на 

латиница: 

  

1. Информация относно Вашата фирма: наименование, адрес, лице за 

контакт, телефон за контакт, e-mail; 

 

2. Категорията на козметичния продукт и неговото наименование или 

наименования, позволяващи неговото конкретно идентифициране; 

 

3. Държавата на произход в случай на внос; 

 

4. Държавата членка, в която козметичният продукт се пуска на пазара; 

 

5. Наличие на наноматериали и: 

 



 

 

o тяхното идентифициране, включително химичното наименование 

(съгласно IUPAC); 

o разумно предвидени условия на експлоатация; 

 

6. Наличие на вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или 

токсични за репродукцията (CMR); 

 

7. Рамкова формулация, която да позволява бързо и подходящо медицинско 

лечение при възникване на проблеми; 

 

8. Оригинален етикет и снимка на оригиналната опаковка; 

Оригинален означава съответстващ на първото пускане на пазара на ЕС. 

Те трябва да бъдат предоставени задължително най-късно, когато продуктът 

бъде пуснат на пазара 

 

Цялата тази информация се качва в CPNP портала, за да имат достъп до нея 

компетентните органи и токсикологични центрове и без нея нотификацията не 

може да бъде извършена. 

 

II. Ако Вие сте дистрибутор, който ще предоставя козметичен продукт 

в държава членка, който вече е пуснат на пазара на друга държава 

членка, и превеждате по своя инициатива елемент от етикета на 

този продукт с оглед спазване на националното законодателство, 

следва да ни предоставите следната информация на латиница: 

 

1. Информация относно Вашата фирма: наименование, адрес, лице за 

контакт, телефон за контакт, e-mail; 

 

2. Категорията на козметичния продукт, неговото наименование в държавата 

членка, от която се изпраща, и неговото наименование в държавата членка, 

в която се предоставя, позволяващи неговото конкретно идентифициране; 

 

3. Държавата членка, в която козметичният продукт се предоставя; 

 

4. Името и адреса на отговорното лице, където се предоставя на 

разположение досието с информация за продукта; 

 

5. Номер на нотификация на продукта в CPNP портала (тъй като отговорното 

лице – производител или вносител вече следва да е извършило 

първоначалната нотификация) 

 

 

Стойността на услугата зависи от това дали продуктите, които желаете да 

нотифицираме, са еднокомпонентни или многокомпонентни.  

 

Еднокомпонентен продукт означава продукт, който се състои от един 

единствен елемент (например една единствена бутилка шампоан).  



 

 

Многокомпонентни са например комплекти от продукти за боядисване на 

косата, комплекти от продукти за гримиране, т.е. такива, които не се 

продават отделно. 

 

1. Регистрация на производители/дистрибутори в портала: 

 

 членове на БНАЕМПК: безплатна услуга  

 нечленове: 30 лв.  

 

2. За производители - нотификацията на продукти с етикети и 

рецептури, отговарящи на изискванията на Регламент 1223/ 2009, е на 

стойност, както следва: 

 

• Еднокомпонентен продукт: 10 лв./ продукт за членове  

      20 лв./ продукт за нечленове 

 

• Многокомпонентен продукт 20 лв./ продукт за членове  

      30 лв./ продукт за нечленове 

 

3. За дистрибутори - нотификацията на продукти с етикети и рецептури, 

отговарящи на изискванията на Регламент 1223/ 2009, е на стойност, 

както следва: 

 

• Еднокомпонентен продукт: 10,00 лв./ продукт за членове  

      20,00 лв./ продукт за нечленове 

 

• Многокомпонентен продукт 15,00 лв./ продукт за членове  

      30,00 лв./ продукт за нечленове 

 

 

При нотификация на продукти над 10 бр. цената се редуцира по 

договаряне. 

 

Консултации, касаещи изготвянето / изменението на етикети и рецептури на 

продуктите, се заплащат допълнително по договаряне. 

 

ВАЖНО! Изготвянето на Доклад за безопасност от оценител на козметични 

продукти се таксува отделно от нотификацията на продуктите в CPNP 

портала. Цените за тази услуга се определят от конкретния експерт-оценител 

и БНАЕМПК не може да предостави информация за тях. 

 

За повече информация може да се обърнете към административния апарат 

на БНАЕМПК, тел. 0879163023, 0877144707,   office@bnaeopc.com
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