
 

 

 

 

Дневник на събитията в 
розовата градина. 

Наръчник за основните 
агротехнически мероприятия 

Този дневник е създаден от 
авторски колектив: доц. д-р Ганка 
Баева – ИРЕМК, Казанлък; проф. 
д-р Тоня Георгиева – Аграрен 
университет, Пловдив; гл. ас. д-р 
Веселина Баджелова – ИРЕМК, 
Казанлък. 

Основната идея на изданието е да 
се подпомогнат земеделските 
производители, отглеждащи 
маслодайни рози. 

 

 

 

 

 

 

Цена:  

10 лв. с ДДС 

 

 
Маслодайна роза. Получаване 

на ароматични продукти в 
България 

Книгата „Маслодайна роза. 
Получаване на ароматични 
продукти в България” има за цел 
да информира читателя за 
разпространението на 
маслодайната роза в България, за 
произвежданите ароматични 
продукти от нея, за техните 
биологични свойства и 
приложение в медицината, 
фармацията, парфюме-рията, 
козметиката, ароматерапията и 
други сфери от живота на хората. 

Цена:  

26 лв. без ДДС 

 

 

Лавандула. Получаване на 
етеричномаслени продукти в 

България 

Монографията “Лавандула – 
получаване на 
етеричномаслени продукти в 
България” има за цел да 
информира читателя за 
получаването на различни 
етеричномаслени продукти  от 
лавандулата, за техния състав 
и за приложението им в бита на 
хората. 

Цена:  

18 лв. без ДДС 

 

НОВО 



 

Научно-информационен 
бюлетин на БНАЕМПК 

Научно-информационният 
бюлетин се издава 4 пъти 
годишно. В него има много 
рубрики, които дават познания за 
маркетинга, за нови козметични 
компоненти, биологично-активни 
вещества, нови книги, по-важни 
международни събития и пр. 
Представят се и чужди фирми, 
които предлагат суровини за 
парфюмерията и козметиката. 

 

 

 

 

 

Годишен абонамент:  

200 лв. 

Цена на 1 издание: 50 лв. 

 

Наръчник с добри 
практики  

Настоящият документ е изготвен 
с финансовата помощ на 
Европейския социален фонд за 
подпомагане на българските 
козметични компании при 
въвеждането и изпълнението на 
изискванията на Регламент (ЕО) 
1223/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
козметичните продукти. 

 

 

 

Цена:  

за членове: 18 лв. без ДДС 

за нечленове: 30 лв. без 
ДДС 

 

 

 

 

Добра производствена практика на 

козметичните продукти. Тест за 

самооценяване и контрол за прилагането и 

съответствието с изискванията за добра 

производствена практика на 

козметичните продукти 

 

Добра производствена 
практика на козметичните 

продукти.  

Тест за самооценяване и 
контрол за прилагането и 

съответствието с 
изискванията за ДПП на 
козметичните продукти 

Немска асоциация за козметика, 
тоалетни принадлежности, 
парфюмерия и почистващи 
препарати (IKW) публикува насоки 
за производство на козметични 
продукти и постоянно ги 
доразвива.  Те са издадени под 
формата на „Ръководство за Добра 
производствена практика на 
козметичните продукти“. Тестът е 
в съответствие с това Ръководство 
за ДПП на козметични продукти и 
трябва да се ползва заедно с него. 

 

 

 

 

Цена:  

за членове: 10 лв. без ДДС 

за нечленове: 20 лв. без 
ДДС 

 



 

Ръководни принципи за 
отговорна реклама и 

маркетингова комуникация 

Насоки на Комисията към 
Регламент (ЕС) № 655/201, 
определящи общи критерии за 
обосноваване на използваните 
претенции във връзка с 
козметични продукти. 

 

 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 28 лв. без 
ДДС 

 

 

 

Насоки на COLIPA за необходимите 

действия при наличието на доклади за 

нежелани ефекти. 

 

Насоки на COLIPA за 
необходимите действия при 

наличието на доклади за 
нежелани ефекти. 

Управлението на доклади за 
действителни нежелани ефекти 
може да се дефинира като 
съвкупност от действия, свързани 
с докладването на ефектите, 
тяхната оценка, разбиране и 
избягването им. За компаниите 
тези доклади играят важна роля за 
осигуряване надзора върху 
безопасността на козметичните 
продукти след момента на 
продажба. 

 

 

 

 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 20 лв. без 
ДДС 

 

 

Съответствие с Регламент 
1223/2009 за козметичните 

продукти.  

Указания относно 
изискванията за етикетиране 

на козметичните продукти 

Тези указания имат за цел да 
предоставят информация и 
ръководство относно 
изискванията за етикетиране на 
Регламента. Те се състоят от три 
основни части: бърз ориентир за 
етикетирането на козметичните 
продукти в ЕС, специфично 
ръководство по индивидуалните 
изисквания и референции за 
изискванията за етикетиране в 
други, хоризонтални регулации, 
отнасящи се до козметичните 
продукти. 

 

 

 

 

Цена:  

за членове: 14 лв. без ДДС 

за нечленове: 28 лв. без 
ДДС 

 



 

Съответствие с Регламент 
1223/2009 относно 

козметичните продукти. 
Указания на COLIPA относно 

изискванията към досие с 
информация за продукта. 

Този документ обхваща всички 
компании, произвеждащи 
козметика в рамките на ЕС и 
всички компании, внасящи 
козметика от страни извън ЕС.  
Осигурява ръководство за това 
как промишлеността може да 
отговори на това изискване по 
прагматичен начин, 
осигурявайки съгласувана, 
последователна и професионална 
помощ. 

 

 

 

 

Цена:  

за членове: 12 лв. без ДДС 

за нечленове: 24лв. без 
ДДС 

 

 

Съответствие с Регламент 
1223/2009 относно 

козметичните продукти.  

Ръководство към 
Регламент (ЕО) № 

655/2013 на Комисията за 
определяне на общи 

критерии за обосноваване 
на претенции на 

козметични продукти 

Целта на този документ е да 
предостави насоки за прилагане 
на Регламент (ЕО) № 655/2013 на 
Комисията за определяне на 
общи критерии за обосноваване 
на претенции, използвани по 
отношение на козметичните 
продукти. 

 

 

 

 

 

Цена: 

 за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 25лв. без 
ДДС 

 

 

Практическо ръководство. 
„Съответствие с Регламент 

1223/2009 относно 
козметичните продукти. 
Функции и отговорности 
по веригата на доставка“ 

Ръководството съдържа 
практически насоки, разработени 
от  Cosmetics Europe и 
Европейската комисия с цел за 
изясняване съответните роли и 
отговорности за постигане на 
съответствие с Регламента.  
Предложени са практически 
указания за прилагане на 
разпоредби, включително 
необходимото сътрудничество, 
което да се осъществява между 
дистрибутори и отговорните лица. 

 

 

 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 30 лв. без 
ДДС 

 



 

Ръководство  „Показатели и допустими нива 

за микробиологична и химична чистота на 

козметичните продукти и медоди за проверка 

на съответствието с тези показатели“ 

Ръководство „Показатели 
и допустими нива за 
микробиологична и 
химична чистота на 

козметичните продукти и 
методи за проверка на 
съответствието с тези 

показатели“ 

Със съдействието на Национален 
център по хигиена медицинска 

екология и хранене 

Ръководството касае 
показателите и допустимите нива 
за микробиологична и химична 
чистота на козметичните 
продукти и методите за проверка 
на съответствие с тези 
показатели. 

 

 

 

Цена: 

 за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 28 лв. без 
ДДС 

 

 

Ръководство за управление на 

микробиологичното качество 

Ръководство за управление на 
микробиологичното качество 

Целта на това ръководство е да 
подпомогне лицата, ангажирани с 
производството, разработването и 
контрола на козметичните и 
тоалетните продукти при 
поддържане на тяхното качество. 
Насоките, дадени в това 
ръководство не трябва да се 
считат за задължителни. Много 
производители могат да 
разработят други подобни 
ефективни техники, с които да 
постигнат резултати, сравними с 
получените от тук предложените 
процедури. 

 

 

 

Цена:  

за членове: 20 лв. без ДДС 

за нечленове: 30 лв. без 
ДДС 

 

 

Ръководство за тестуване на 

козметичните продукти за оценка на 

съвместимостта с човешката кожа 

 

Ръководство за тестуване 
на козметичните продукти 

за оценка на 
съвместимостта с 
човешката кожа 

Целта на настоящото ръководство 
е да очертае процедурите и да 
развие подхода за оценка на 
съвместимостта на козметичните 
продукти с човешката кожа. 

 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 25 лв. без 
ДДС 

 



 

Ръководство по добра 
производствена практика за 

козметични продукти 

Това ръководство излага 
изискванията на ДПП в 
козметичния сектор. Всяка фирма 
трябва да използва този документ 
за разработване на свои вътрешни 
системи и практики.  

 

 

 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 20 лв. без 
ДДС 

 

 

Ръководство по добра лабораторна 

практика за козметични продукти 

 

Ръководство по добра 
лабораторна практика за 

козметични продукти 

Принципите на Добрата 
лабораторна практика са 
разработени и въведени от 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие 
(ОЕСД) през 1981 г. и 
актуализирани през 1995/96 г. 

В настоящото ръководство са 
разгледани ревизираните 
Принципи на ДЛП през 1997 г. 

 

 

Цена:  

за членове: 18 лв. без ДДС 

за нечленове: 26 лв. без 
ДДС 

 

 
Ръководство за приложното 

поле на Регламент (ЕО) 
1223/2009 относно 

козметичните продукти – 
февруари 2014 г. 

Ръководство на Европейската 
Комисия, изготвено със 
съдействието на Cosmetics Europe, 
EFFCI, IFRA, UEAPME, UNITIS, 
BEUC, South-East Europe. 

Преводно издание на БНАЕМПК 
относно гранични продукти: 
козметика / фармация / биоциди / 
медицински изделия / детски 
играчки. 

 

Цена:  

за членове: 20 лв. без ДДС 

за нечленове: 30 лв. без 
ДДС 

 



 

Социално–
икономическият принос на 
европейската козметична 

индустрия – 2016 г. 

Този доклад, подготвен от Risk & 
Policy Analysts Ltd (RPA) по 
задание на Cosmetics Europe, 
представя задълбочен анализ на 
социално-икономическия принос 
на Европейската козметична 
индустрия (покривайки 28-те 
членки на ЕС, плюс Норвегия и 
Швейцария). 

Цена:  

безплатно издание за 
членове                        

за нечленове: 10 лв 

 

 
Good practice manual 

supporting Bulgarian cosmetic 
companies in implementing the 
requirements of international 

standards for natural and 
organic cosmetics. Plovdiv 2014 

The manual consists of three 
parts, where are discussed in 
detail key points in the process 
of standardization and 
certification of natural / organic 
cosmetics: 

•  General trends and criteria 
in standardization and 
certification of natural and 
organic cosmetics; 

• Practical implementation of 
the international standards for 
natural and organic cosmetics; 

•  Natural and organic 
cosmetics. Certification. Review 
of the legal framework. 
Readiness of the Bulgarian 
companies to certify their 
products. 

 

 

 

 

Цена: 

 за членове: 18 лв. без ДДС 

за нечленове: 36 лв. без 
ДДС 

 



 
Towards the Replacement of 

in vivo Repeated Dose 
Systemic Toxicity Testing. 

Toxicology in the 21st 
century: Mechanism-driven 
Toxicology defines the safe 

dose. Volume 2 – 2012 

The SEURAT-1 Research Initiative 
“Towards the replacement of in vivo 
repeated dose systemic toxicity 
testing” publishes Annual Reports 
aiming to inform the scientific 
community, policy makers, 
regulatory authorities and the 
industry about the scientific 
progress in the field of alternative 
human safety resting, and to point 
out gaps in knowledge to be 
addressed in further research. 

 

 

 

Цена:  

за членове: 20 лв. без ДДС 

за нечленове: 35 лв. без 
ДДС 

 

 

Towards the Replacement of in 
vivo Repeated Dose Systemic 
Toxicity Testing. Toxicology in 
the 21st century: Mechanism-
driven Toxicology defines the 

safe dose. Volume 3 – 2013 

There are important scientific, 
ethical, financial and legislative 
reasons why there should be a 
continuing commitment to the 
development of methods that 
seek to reduce, refine, and 
ultimately replace, the use of 
animals in pure and applied 
research. 

 

 

Цена:  

за членове: 20 лв. без ДДС 

за нечленове: 35 лв. без 
ДДС 

 

 
Доклад на Комисията до 

Европейския парламент и 
Съвета относно претенциите 
на продукти, направени въз 
основа на общи критерии в 
областта на козметичните 

продукти 

Основната цел на този доклад е 
да оцени правното съответствие 
на претенции, свързани с 
козметични продукти, с 
приетите общи критерии и да 
посочи конкретни коригиращи 
мерки, които Комисията и 
държавите членки възнамеряват 
да предприемат в случаите на 
несъответствие. 

 

 

 

 

Цена:  

за членове: 14 лв. без ДДС 

за нечленове: 26 лв. без 
ДДС 

 



 
Доклад на Комисията до 

Европейския парламент и 
Съвета относно 

разработването, валидирането 
и правното приемане на 
алтернативни методи за 

изпитване върху животни в 
сферата на козметичните 

продукти (2013-2015) 

Това е единадесетият доклад на 
Комисията, който предоставя 
информация на Европейския 
парламент и на съвета относно 
спазването на сроковете за 
забраните, предвидени в чл. 18, 
пар.1, и за свързаните с това 
технически трудности в 
съответствие  с чл. 18, пар.2 от 
Регламента относно козметичните 
продукти. 

 

 

 

 

 

 

Цена:  

за членове: 18 лв. без ДДС 

за нечленове: 28 лв. без 
ДДС 

 

 

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ВЪРХУ РОЗОВАТА 

ИНДУСТРИЯ,  

гр. Пловдив (19-21 юни 1906 г.)  

Уникална книга, която ви 
запознава с дискутираните 
проблеми по производството на 
Първата “кръгла маса” през 1906 
г.; Положение на розовата 
индустрия, статистически данни; 
Преимущества и недостатъци на 
разните видове цвят; болестите, 
паразитите и въобще 
неприятелите на розовия храст и 
средства за борба с тях; 
Дестилация на розата - 
преимущества и недостатъци на 
инсталациите, уредите и 
апаратите; Запазване 
натуралността на розовото масло 
и повдигане на реномето му в 
странство; Търговия с розово 
масло и други продукти на 
розовия цвят – начин на 
покупките и продажбите, кредит, 
транспорт, мита, нелоялна 
конкуренция и средства за 
ограничението й; как да се 
организира държанието и 
публикуването на редовна 
статистика върху реколтата и 
производството на розово масло. 

   

Цена:  

100 лв. без ДДС 

 

КОЛЕКЦИОНЕРСКО ИЗДАНИЕ 



 

CIR compendium 2017 – в два 
тома 

CIR (Cosmetics Ingredient 
Review) изследва отделните 
химични съединения, които се 
използват в козметичните 
продукти. Това е най-пълната 
колекция от козметични 
прегледи за безопасност на 
съставките. CIR compendium 
2017 е незаменим и лесен за 
използване ресурс. Той 
съдържа обобщения на най-
съществената информация от 
оценките за безопасност на 
повече от 5100 съставки от 
експертната група CIR, което 
представлява увеличение от 
над 300 от последното 
издание. 

Цена:  

за членове: 50 лв. без ДДС 

за нечленове: 80 лв. без 
ДДС 

 

 

Козметичният пазар в 
страните от Балканския 

регион и Централна 
Европа – Маркетинг, 

Анализи и Статистика 

 

 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 28 лв. без 
ДДС 

 

 

Козметичният пазар в 
страните от Близкия изток                                              

– Маркетинг, Анализи и 
Статистика 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 28 лв. без 
ДДС  

 



 

Козметичният пазар в 
страните Русия, Украйна и 

Казахстан                                  
– Маркетинг, Анализи и 

Статистика 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 28лв. без 
ДДС 

 

 

Козметичният пазар в Япония, 
Китай, Канада, САЩ, Русия, 

Украйна 

 Маркетинг анализи 

 Статистика 

Част 1 и Част 2 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 28 лв. без 
ДДС 

 

 
Пакет нано ръководства на 

Cosmetics Europe 
(Европейска Козметична 

Асоциация). 

Окончателно издание от 3-
10-2012 

Част І: Съответствие с 
правните изисквания по 
отношение на 
наноматериали-те в 
Козметичния Регламент 
1223/2009 на ЕС 

Част II: Тълкуване на 
определението на термина 
„наноматериал” съгласно 
Козметичния Регламент 
1223/2009 на ЕС 

Част ІІІ: Етикетиране на 
продукти съдържащи 
наноматериали. Указания на 
Cosmetics Europe за 
етикетиране на 
козметичните продукти 
Глава ІІІ (ж) 5. 

Част ІV: Разтворимост на 
синтетичните аморфни 
силициеви оксиди (SAS). 

Цена:  

за членове: 20 лв. без ДДС 

за нечленове: 30лв. без 
ДДС 



Част V: Последици от 
неспазване на задължението 
за нано етикетиране 
съгласно член 25.1 на 
Козметичния Регламент. 

 

 
Граница между 

законодателството за 
козметични продукти и 

биоциди. 

Ръководство на 
Европейската комисия. 

Документът е опит да се 
предоставят насоки, с оглед 
осигуряване на съгласуваност. 
Изготвен е от службите на 
Комисията, отговарящи за 
козметичните и биоцидните 
продукти с цел постигане на 
съгласие с всички или 
болшинството от Компетентните 
органи на държавите – членки за 
такива продукти. 

Цена:  

за членове: 20 лв. без ДДС 

за нечленове: 30 лв. без 
ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководни принципи за отговорна 

реклама и маркетингова комуникация 

COSMETICS EUROPE 

Ръководни принципи за 
отговорна реклама и 

маркетингова комуникация  

Европейската козметична 
промишленост винаги е била 
загрижена и посветена на 
спазване на най-високите 
стандарти, когато става въпрос за 
крайните потребители, както и при 
производството на козметика и 
средства за лична хигиена. 
COSMETICS EUROPE работи 
активно за насърчаване на най-
добрите практики в козметичните 
реклами. Това е в отговор на 
опасенията което рекламата на 
козметиката би могла да има 
върху хората и обществото като 
цяло. 

 

Цена:  

за членове: 15 лв. без ДДС 

за нечленове: 28 лв. без 
ДДС 

 



 
Технически документ за 
козметичните претенции  

Това преводно издание на 
Technical document on cosmetic 
claims е съставено от подработна 
група за козметичните продукти. 

Този документ не дава оценки за 
допустимостта на една или друга 
претенция, а по-скоро служи само 
и единствено като „инструмент“ 
за прилагане нормите на 
европейското законодателството; 
той онагледява добрите практики 
в това отношение чрез конкретни 
примери, наблюдавани в 
държавите-членки на Съюза. 

Цена:  

за членове: 10 лв. без ДДС 

за нечленове: 18 лв. без 
ДДС  

 


