
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА БНАЕМПК 

БР. 87 (ЯНУАРИ – МАРТ 2021 г.) 

Уважаеми колеги, 
Имаме удоволствието да Ви информираме, че завършихме първият за тази година брой на 

Научно-информационния бюлетин на БНАЕМПК – брой 87, януари - март 2021 г. 

На страниците на брой 87 на бюлетина ще може да прочетете 
следните материали: 

Раздел І: НОВИНИ ОТ COSMETICS EUROPE 

 Европейски зелен пакт  
 Ендокринни разрушители  
 Друга подходяща информация 

Раздел ІІ: НОВИНИ ОТ E.F.E.O. 

 Newsletter 01 – 20/01/2021 

Раздел ІІI: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 Безопасност на козметичните съставки: SCCS 
(Научен комитет по безопасност на потребителите) закрива 
дискусията за предварителни становища относно ендокринните 
разрушители и нанотоксичността 

 Законодателни промени в статута на цинк 
пиритион като съставка в козметични продукти 

 Регулиране на риска. Безопасност на парфюмите 
през 21 век 
 

Раздел IV: КАЗАНО НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИК 

 Развитие при боите за коса – новости през последното десетилетие 
 Съвременни средства за хигиена на ръцете и превенция на заболяванията. 
 Размножаване на лавандула (Lavandula vera). Основни моменти на 

технологията. 
 Намаляване разхода на енергоносители при преработка на етеричномаслени 

суровини в непрекъснато действаща уредба за парна дестилация 
посредством прилагане на допълнителни енергоспестяващи мерки 

 
Раздел V: МАРКЕТИНГ 
 

 Въздействието на COVID-19 върху изобретенията и последиците при 
битовите продукти и продуктите за лична хигиена 

 Козметика и грижа за устната кухина: готови за пробив.  
 Три ключови тенденции в иновациите при продуктите за грижа за устната 

кухина 

 

Фирмите с годишен абонамент за научно-информационния бюлетин, ще получат изданието по 
удобния за тях начин. 

Ако някой желае да заяви само това издание или абонамент, може да го направи като се 
свърже с нас. 

 

 

 

 



НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА БНАЕМПК 

БР. 88 (АПРИЛ – ЮНИ 2021 г.) 

 

Уважаеми колеги, 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че завършихме подготовката на новия брой на 

Научно-информационния бюлетин на БНАЕМПК – брой 88, април - юни 2021 г. 

На страниците на брой 88 на бюлетина ще може да 

прочетете следните материали: 

Раздел І: НОВИНИ ОТ COSMETICS EUROPE 

 Европейски зелен пакт  

 Ендокринни разрушители  

 Друга подходяща информация 

Раздел ІІ: НОВИНИ ОТ E.F.E.O. 

 Newsletter 02 – 19/03/2021 

Раздел ІІI: ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 Пасивното отношение на държавите членки 

би могло да застраши световните цели на 

Европейската агенция по химикалите ECHA 

 Актуализация на законовите регулации: 

козметични продукти и съставки в Китай, 

Индонезия, Южна Корея и Тайланд 

 Основни законодателни дати в Европа през 

2021 

Раздел IV: КАЗАНО НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЗИК 

 Да „изчистим“ слънцезащитните продукти. Смес от натурален 
восък/повърхностноактивно вещество за постигане на устойчивост и 
ефективност 

 Чиста красота – отговаряне на изискванията 
 Защита на кожата с вируси – коментари за фаготерапията 
 Съвременни средства за хигиена на ръцете и превенция на заболяванията. Част III 

 
Раздел V: МАРКЕТИНГ 
 

 Възможности при хранителните добавки за красота   
 Тенденции при козметичните съставки 2021. Част I 

 
Раздел VI: ОТ НАУКАТА КЪМ БИЗНЕСА 
 

 Живот и творчество на проф. Венелин Дончев Топалов 
(1925-2014) 

 Българският принос за приложение на етерични масла от 
представители на сем. Lamiaceae и Apiaceae в козметиката 

 

 

 

 


