
 
 
 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ 1223 
 

От 11.07.2013 г. в Република България влиза в сила Регламент №1223/2009 / ЕО/ на 
Европейския парламент и Съвета от 30.11.2009г. относно козметичните продукти. Регламентът 
установява правила, с които трябва да бъде съобразен всеки козметичен продукт предоставен 
на пазара с цел да се гарантира висока степен на защита на човешкото здраве. 
 От 11.07.2013 г. се прилагат изискванията на Регламент №1223/2009 / ЕО/ вместо 
съответните разпоредби на Закона за здравето /Глава втора, Раздел III – „ Здравни изиксвания 
към козметичните продукти”/ и Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти /обн. 
ДВ, бр. 101 от 2005г. посл. изм. ДВ, бр. 27 от 2013г./. 
 От 11.07.2013 г. се преустановява приемането на  уведомления в РЗИ за пускане на 
пазара на козметични продукти по чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредба №36 за изискванията към 
козметичните продукти /обн. ДВ, бр. 101 от 2005г. посл. изм. ДВ, бр. 27 от 2013г./. 
 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/
 За да се създадат необходимите условия за прилагане на новия Регламент на 
територията на Република България, Министерство на здравеопазването е изготвило проект за 
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето . 
 Предвид обстоятелството, че чл. 7а от Наредба №36, който регламентира изискванията 
към продуктите, предназначени за защита от слънчевото лъчение, посочени в приложение №9а 
към чл. 7а на наредбата, не са обхванати в приложеното поле на Регламент №1223/2009 /ЕО, 
същите остават в сила и след 11.07.2013г. до обнародването на Закона за здравето. 
 Чл.11 от Наредба №36, който се отнася за химичните методи за проверка състава на 
козметичните продукти, посочени в Приложение№10 остава в сила и след 11.07.2013 г. до 
обнародването на Закона за здравето.     
 
 
 
 
 


