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ü Храна е всяко вещество или продукт, който е предназначен или 
може да бъде използван за консумация от човека, независимо дали е 
преработен, частично преработен или непреработен. 
 
ü Добавки в храни са всякакви вещества, които обикновено не се 
използват самостоятелно като храна или като типични съставки на 
храна, независимо от това, дали имат хранителни свойства, и чието 
умишлено добавяне по технологични съображения към храната при 
производството , преработката , обработката , опаковането , 
транспортирането или съхраняването й, ги превръща или се очаква 
да ги превърне, директно или индиректно, в съставка на храната или 
на нейни вторични продукти. 
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ü Хранителни добавки са храни, предназначени да допълнят нормалната 
диета и които представляват концентрирани източници на витамини и 
минерали или други вещества с хранителен или физиологичен ефект, 
използвани самостоятелно или в комбинация, които се пускат на пазара в 
дозирани форми, като капсули, таблетки, хапчета и други подобни, на прах, 
ампули с течност и други подобни течни или прахообразни форми, 
предназначени да бъдат приемани в предварително дозирани малки 
количества. 

ü  Вещества с хранителен или физиологичен ефект са провитамини, белтък, 
аминокиселини, пептиди, незаменими мастни киселини, рибни и 
растителни масла, въглехидрати, хранителни влакнини, метаболити, 
пробиотици и пребиотици, пчелни продукти, хранителни концентрати, 
ензими, части и екстракти от растения, органични и неорганични биоактивни 
субстанции, самостоятелно или в комбинация. 



Според Закона за храните, производство и търговия с храни и 
хранителни добавки в страната се извършва само в обекти, 
регистрирани по реда на Закона за храните, които: 
Ø  Отговарят на хигиенните изисквания, определени с нормативен 
акт; 
Ø Имат разработена технологична документация за групите храни 
и добавки, които се произвеждат в обекта или прилагат 
национални стандарти или стандарти, разработени от браншови 
организации и одобрени от компетентен орган; 
Ø Имат въведени: 
а) добри практики за производство и търговия с храни и/или 
добавки и система за анализ на опасностите и критични 
контролни точки (НАССР) или процедури в съответствие с 
нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е 
неприложимо; 
б) система за управление на безопасността на храните. 



 
Производителите и търговците на храни и/или добавки са длъжни 
да спазват хигиенните изисквания и да прилагат добри практики на 
всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията, 
които обхващат, но не се изчерпват с: 
 
Ø  Състоянието и начинът за използване на площадките, сградите, 
инсталациите и прилежащото им пространство; 
 
Ø   Техническото и материалното оборудване, транспортните 
средства, свързани с производството и търговията с храни; 
 
Ø  Суровините, съставките, добавките и другите продукти, които се 
използват за производство на храни; 

Ø  Контролноизмервателните уреди; 

Ø  Борба с вредителите (дезинсекция и дератизация) 
 



 
Производителите и търговците на храни и/или добавки са длъжни 
да спазват хигиенните изисквания и да прилагат добри практики на 
всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията, 
които обхващат, но не се изчерпват с: 
 
Ø   Технологичните процеси за производство на храни; 

Ø  Хигиената на работния процес, вкл. миещите, почистващите и 
дезинфекционните препарати и процеси.  

Ø  Материалите и предметите, предназначени да влязат в контакт с 
храните; 

Ø  Етикетирането, представянето и рекламата на храните; 

Ø Хигиената на лицата, които влизат в контакт пряко или косвено с 
материалите и продуктите. 



Производителите и търговците на храни и/или добавки са длъжни 
да осигурят възможност за проследяване на храните и 
хранителните добавки и на всички други вещества, предназначени 
за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в 
храни и/или добавки, на всички етапи на производство, преработка 
и дистрибуция, като за целта: 
Ø  Изискват и съхраняват информация за всеки свой доставчик на 
суровини и вещества, предназначени за влагане или за които се 
предполага, че ще бъдат вложени в храни и/или добавки;  
Ø   Съхраняват информация за производителите и търговците на 
храни, на които те са доставили своите продукти. За целта: 
    - въвеждат и прилагат системи и процедури за събиране и 
съхраняване на информацията, които позволяват предоставянето й 
на компетентните органи при поискване. 
   - етикетират и/или маркират храните по начин, който улеснява 
проследимостта им. 
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Наредба №47/2004 “За изискванията към хранителните добавки”. С 
тази наредба се определят изискванията към хранителните добавки. 

Ø Хранителните добавки се предлагат на пазара като храни, 
представят се като такива и достигат до крайния потребител само 
предварително опаковани. 
 
Ø Производителите или търговците, които предстои да пуснат на 
пазара в Република България за първи път хранителни добавки, 
уведомяват за това преди пускането на пазара регионалната 
инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) 
по седалището си, а когато нямат такова на територията на 
Република България - в избрана от тях РИОКОЗ.  
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Ø Уведомлението до РИОКОЗ се изготвя по образец (приложение № 
1 към Наредбата) и към него се прилага образец на етикета, 
използван за съответната хранителна добавка. 
Ø За всяка хранителна добавка се подава отделно уведомление. При 
промяна в състава, наименованието или предназначението на 
хранителна добавка се подава ново уведомление. 
Ø Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото 
здраве създава и поддържа база данни на подадените уведомления 
за хранителните добавки, пуснати на пазара, а Министерството на 
здравеопазването поддържа централна база данни на уведомленията.  
Ø Хранителните добавки се продават само в обекти, регистрирани по 
реда на чл. 12 от Закона за храните, както и в аптеки и дрогерии. 
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При етикетирането на хранителните добавки се спазват 
изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и 
представянето на храните (Постановление № 136/2000г на МС) като 
се обявяват задължително и следните данни: 
Ø Наименование на категориите хранителни вещества или 
субстанции, характеризиращи продукта или указание за естеството 
им;  
Ø Препоръчвана доза от продукта за дневен прием;  
Ø Предупреждение да не се превишава препоръчваната дневна доза;  
Ø Предупреждение продуктът да не се използва като заместител на 
разнообразното хранене;  
Ø Предупреждение продуктът да се съхранява на място, недостъпно 
за малки деца.  
Ø Наименованието, под което се продават продуктите, съгласно 
Наредбата е "хранителна добавка". 
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Ø Етикетът, представянето и рекламата не трябва да приписват на 
хранителните добавки свойства да предпазват, лекуват или 
излекуват болести. 
Ø Етикетът, представянето и рекламата на хранителни добавки не 
трябва да съдържат какъвто и да е текст или да внушават, че 
балансираното и разнообразно хранене не може да осигури 
необходимите количества хранителни вещества. 
Ø Количествата хранителни вещества или субстанции с хранителен 
или физиологичен ефект, които се съдържат в продукта, се обявяват 
върху етикета в цифрова форма. Количествата, обявени на етикета, 
трябва да са тези, които се съдържат в препоръчваната доза продукт 
за дневен прием. Обявените стойности са средни стойности, които 
се основават на направения от производителя лабораторен анализ на 
продукта. 
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Ø При етикетирането на хранителни добавки може да се използват т. 
нар. “здравни претенции”.  

Ø Като “Здравна претенция” се определя всяко представяне на 
продукт, което заявавя, означава или предлага, че съществува връзка 
между храната/хранителната добавка и/или нейна съставка и 
здравето. 

Ø Здравните претенции трябва да бъдат подкрепени от научни 
доказателства. 

Ø Здравните претенции трябва да бъдат представени така, че да се 
избегне интерпретация от консуматора за превенция и лeчение на 
болести. 



 
 
 
 
 

Здравни претенции 
 
 
 
	  
 

Ø Използването на хранителни и здравни претенции се регламентира 
от Регламент (ЕО) №1924/2006 за хранителните и здравните 
претенции за храните. 

Ø Допускат се здравни претенции, които описвят ролята на нутриент 
или друга съставна част от храната за растежа, развитието или друга 
нормална функция на организма и са базирани на дългогодишни и 
непротиворечиви научни изследвания. 

Ø Списък с всички разрешени здравни претенции може да бъде 
намерен  на адрес: 
  
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / n u h c l a i m s / ?
event=search&CFID=1848273&CFTOKEN=5310ec3a0b62148e-
B 6 6 6 8 F F E - 9 B E 6 - 1 B 7 1 -
DBF99807068EC484&jsessionid=9212f15f7d8b191616ba4f5a152a276a
2023TR 
 



В състава на хранителните добавки се допуска влагане на 
стандартизирани растения – цели или части от тях с благоприятен 
ефект върху здравето.  Забранява се в състава на хранителни добавки 
влагането на растения и части от тях, посочени в приложение № 4 
на Наредбата. 
  
Забранява се в състава на хранителни добавки влагането на други 
растения и части от тях, извън посочените, съдържащи отровни и 
силно действащи вещества. 



Aconitum spp. 	   Самакитка 	   Всички части 	  
Adonis vernalis 	   Горицвет 	   Всички части 	  
Agrostema githago 	   Къклица 	   Всички части 	  
Anagallis arvensis 	   Полско огнивче 	   Всички части 	  
Anemone (Pulsatilla) spp.	   Съсънка 	   Всички части 	  
Areca catechu 	   Арекова палма 	   Семе 	  
Aristolochia spp	   Вълча ябълка 	   Всички части 	  
Artemisia absinthium	   Бял пелин 	   Всички части 	  
Artemisia cina  Сантонинов пелин Всички части  
Artemisia vulgaris  Обикновен пелин Всички части  
Arum maculatum  Петнист змиярник Всички части  
Asarum europeum  Копитник  Всички части  
Atropa belladonna  Лудо биле  Всички части  
Berberis vulgaris  Кисел трън  Всички части  
Betonica officinalis  Лечебен ранилист Всички части  
Borago officinalis  Пореч  Стрък, цвят  
Bryonia alba  Дива тиква  Всички части  
Buxus sempervirens  Чемшир  Всички части  
Caltha palustris  Обикновен блатняк Всички части  
Canabis sativa  Индийски коноп var. indica Всички части с изключение на 

семената 

Растения и части от тях, които не се допускат за влагане в 
хранителни добавки 
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Catharanthus spp.  Катарантус  Всички части  
Cephaelis ipecacuanha Ипекакуана  Корен  
Chamaecytisus spp. (Cytisus) Зановец  Всички части  
Chelidonium majus  Змийско мляко  Всички части  
Chenopodium ambrosioides Хеноподий  Всички части  
Chenopodium botrys Огниче  Всички части  
Chrysanthemum vulgare Хризантема  Всички части  
Cinchona spp.  Хининово дърво  Кора  
Claviceps purpurea  Ръжено рогче  Всички части  
Clematis vitalba  Обикновен повет Всички части  
Colchicum autumnale Есенен мразовец Всички части  
Conium maculatum  Бучиниш  Всички части  
Consolida hispanica  Източна ралица  Всички части  
Consolida regalis  Обикновена ралица Всички части  
Convallaria majalis  Момина сълза  Всички части  
Convolvulus scammonia Поветица  Всички части  
Corydalis spp.  Лисичина  Всички части  
Croton tiglium  Кротон масло Семе, тлъсто  
Cyclamen spp.  Ботурче  Всички части  



Растения и части от тях, които не се допускат за влагане в 
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 Cynoglossum officinale Лечебна наумка Всички части  
Daphne mezereum  Бясно дърво  Всички части  
Datura spp.  Татул  Всички части  
Dictamnus albus  Росен  Всички части  
Dieffenbachia seguine Дифенбахия  Всички части  
Digitalis spp.  Напръстник  Всички части  
Dryopteris filix-mas  Мъжка папрат  Всички части  
Ecbalium elaterium  Дива краставица  Всички части  
Echinops spp.  Челядник  Всички части  
Ephedra distachya  Обикновена ефедра Всички части  
Equisetum palustre  Блатен хвощ  Всички части  
Erysimum diffusum  Боянка  Всички части  
Erythroxylon coca  Кока  Лист  
Euphorbia spp.  Млечка  Всички части  
Exogonium purga  Ексогониум  Корен, смола  
Fumaria officinalis  Росопас, димянка Всички части  
Galanthus nivalis  Снежно кокиче  Всички части  
Galega officinalis  Жаблек  Всички части  
Genista tinctoria  Багрилна жълтуга Всички части  
Hedera helix  Бръшлян  Всички части  
Helleborus odorus  Кукуряк  Всички части  



Растения и части от тях, които не се допускат за влагане в 
хранителни добавки 

 Hepatica nobilis  Гълъбови очички Всички части  
Huperzia inundata  Обикновен плаун Всички части  
Нуdrastis canadensis  Хидрастис  Всички части  
Hyoscyamus spp.  Блян  Всички части  
Juniperus sabina  Казашка хвойна  Всички части  
Kava-kava  Кава-кава  Всички части  
Laburnum anagyroides Златен дъжд  Всички части  
Lathyrus sativus  Посевно секирче  Всички части  
Leonurus cardiaca  Дяволска уста  Всички части  
Leucojum aestivum  Блатно кокиче  Всички части  
Lilium candidum  Бял крем  Всички части  
Lobelia spp.  Лобелия  Всички части  
Lolium temulentum  Отровна глушица Всички части  
Lycopodium clavatum Бухалковиден плаун Всички части  
Magnolia spp.  Магнолия  Всички части  
Mandragora officinarum Мандрагора  Всички части  
Myristica fragrans  Индийско орехче  Семе  
Nerium oleander  Зокум  Всички части  
Nicotiana spp.  Тютюн  Всички части  
Paeonia peregrina  Червен божур  Всички части  
Papaver rhoeas  Полски мак  Всички части  



Растения и части от тях, които не се допускат за влагане в 
хранителни добавки 

 
Papaver somniferum Сънотворен мак Всички части с изключение на семена 
Paris quadrifolia  Вранско око  Всички части  
Peganum harmala  Зърнеш  Всички части  
Periploca graeca  Гърбач  Всички части  
Petasites spp.  Чобанка  Всички части  
Physostigma  Калабарски боб  Всички части  
Phytolaca americana Американски винобой Всички части  
Pilocarpus jaborandi Яборандус  Всички части  
Polygonatum spp.  Момкова сълза  Всички части  
Punica granatum  Нар  Корен  
Ranunculus spp.  Лютиче  Всички части  
Rauvolfia spp.  Рауволфия  Всички части  
Ricinus communis  Рицин  Всички части  
Rubia tinctorum  Брош  Коренище  
Ruta graveolens  Седефче  Всички части  
Sambucus ebulus  Тревист бъз  Всички части с изключение на добре 

узрели плодове 
Saponaria officinalis Сапунче  Всички части  
Sassafros albidum  Сасафрос  Корен  
Sedum acre  Лютива тлъстига Всички части  



Растения и части от тях, които не се допускат за влагане в 
хранителни добавки 

 
Senecio spp.  Спореж  Всички части  
Solanum dulcamara Червено кучешко грозде Всички части  
Solanum nigrum  Черно кучешко грозде Всички части  
Spartium junceum  Спарциум  Всички части  
Stephania spp.  Стефания  Всички части  
Strophanthus spp.  Строфант  Всички части  
Strychnos nux-vomica Стрихнос  Семе  
Symphytum spp.  Оман  Всички части  
Syringa vulgaris  Люляк  Всички части  
Tamus communis  Обикновен брей  Всички части  
Tanacetum vulgare  Вратига  Всички части  
Taxus bacata  Обикновен тис  Всички части  
Thalictrum spp.  Обичниче  Всички части  
Tussilago farfara  Подбел  Корен, цвят  
Veratrum spp.  Чемерика  Всички части  
Vicia sativa  Посевна глушина Всички части  
Vinca spp.  Зимзелен  Всички части  



 
Някои продукти се представят като хранителни добавки, но някои 
от съставките им надвишават максимално разрешените 
количества.  В такива случаи когато има съмнение дали даден 
продукт е хранителна добавка или лекарствен продукт се отправя 
искане до Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). В такъв 
случай ИАЛ се позовава на Чл. 4. от Закона за лекарствата – 
“Ко г а то един проду к т о т го в а р я едно в ременно н а 
характеристиките на лекарствен продукт и на продукт, уреден с 
друг закон, се прилагат изискванията на този закон”. 
 
В такъв случай ИАЛ може да поиска фирмата да изтегли 
наличните количества от продукта на пазара и да наложи 
преустановяване на произвеждането му. 
 
 



Изисквания за микробиологична чистота на растителни дроги 
съгласно Методичното Указание на НЦООЗ от 2009г. за 
националните микробиологични критерии за хранителни 
продукти, които не са обект на Регламент ЕС 2073/2005 и 

Регламент ЕС 1441/2007 
 



 
 

Изисквания за микробиологична чистота на растителни дроги 
съгласно Методичното Указание на НЦООЗ от 2009г. за 
националните микробиологични критерии за хранителни 
продукти, които не са обект на Регламент ЕС 2073/2005 и 

Регламент ЕС 1441/2007 
 



 
МЗ, МОСВ. Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите 
от пластмаси, предназначени за контакт с храни. 
МЗ, МОСВ. Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания 
към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени 
за контакт с храни. 
МЗ. Наредба № 4 от 21 юни 2000 г. за съобщаване, проучване и 
регистриране на взрив от хранително заболяване. 
МЗ. Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните. 
МЗ, МРРБ, МОСВ. Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, 
предназначена за питейно-битови цели.  
МЗ. Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към 
лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции 
за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които 
произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и 
козметичните салони. 
МЗХ. Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и 
контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци.  
МЗ. Наредба № 21 от 15 октомври 2002 г. за специфичните критерии и 
изискванията за чистота на добавките предназначени за храни. 
 

Нормативни документи в областта на храните и 
хранителните добавки 



 
МЗ. Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за 
представяне на хранителна информация при етикетиране на храните. 
МЗ. Наредба № 31от 29 юли 2004 г. максимално допустимите 
количества замърсители в храните. 
ПМС № 41 от 19 февруари 2003 г. за приемане на Наредба за 
предварително опакованите количества продукти. 
ПМС № 219 от 24 септември 2002 г. за приемане на Наредба за 
изискванията към напитките и плодовете. 
ПМС № 239 от 24 октомври 2003 г. за приемане на Наредба за 
средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 
Регламент 852/2004, регламентиращ хигиената при производство на 
хранителни продукти 
Регламент 853/2004, определящ специфични изисквания за хигиена на 
храните 
Регламент № 1169/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета за 
предоставяне на информация за храните на потребителите 
Методичното Указание на НЦООЗ от 2009г. за националните 
микробиологични критерии за хранителни продукти, които не са обект 
на Регламент ЕС 2073/2005 и Регламент ЕС 1441/2007 
 

Нормативни документи в областта на храните и 
хранителните добавки 



 
 
 
 
 

Регулаторни изисквания при разработването на 
козметични продукти 

 
 
 
	  
 

Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския Парламент и 
на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните 
продукти. 
"Козметичен продукт" е всяка субстанция или препарат, 
предназначен за контакт с различните външни части на 
човешкото тяло - кожа (епидермиса), коса, нокти, устни и 
външни полови органи, или със зъбите и лигавицата (мукозната 
мембрана) на устната кухина, изключително или преди всичко с 
цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна на външния 
вид и/или корекция на миризмите и/или предпазване и 
поддържане в добро състояние. 
 
Регламентът се отнася само за козметични продути, а не до 
медицински изделия, медицински продукти или биоциди.  
 



 
  
Козметичните продукти могат да включват кремове, емулсии, 
лосиони, гелове и масла, предназначени за кожата маски за 
разкрасяване, оцветени основи (течности, пасти, пудри), пудри за 
гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри, тоалетни сапуни, 
дезодорирани сапуни, парфюми, тоалетни води и одеколони, 
продукти за вана и душ (соли, пени, масла, гелове), депилатори, 
дезодоранти и средства срещу изпотяване, оцветители за коса, 
продукти за къдрене, изправяне и фиксиране на коса, втвърдители 
за коса, почистващи продукти за коса (лосиони, пудри, шампоани), 
кондициониращи продукти за коса (лосиони, кремове, масла), 
фризьорски продукти (лосиони, лакове, брилянтин), продукти за 
бръснене (кремове, пяна за бръснене, лосиони), грим и продукти за 
почистване на грим, продукти предназначени за прилагане на 
устните, продукти за зъбите и устната кухина, продукти за грижа и 
лакиране на нокти, продукти за външна интимна хигиена, продукти 
за слънчеви бани, продукти за тен без слънчево въздействие, 
продукти за избелване на кожата и продукти срещу бръчки. 
 



 
 
 
 
 

Оценка на безопасността и досие с информация 
за продукта 

 
 
 
	  
 

Ø За да докаже съответствието на козметичен продукт, отговорното 
лице гарантира, че преди пускането му на пазара козметичният 
продукт е преминал оценка на безопасността възоснова на 
информацията, която е от значение, и че е изготвен доклад за 
безопасността на козметичния продукт. 
Ø Когато даден козметичен продукт е пуснат на пазара,отговорното 
лице съхранява досие с информация него. Досието синформация за 
продукта се съхранява за период от десет годинислед датата, на 
която последната партида на козметичния продукте пусната на 
пазара. 
Ø Досието с информация за продукта съдържа следната 
информация и данни, които се осъвременяват, когато е 
необходимо:  

 - описание на козметичния продукт, което позволява ясното 
свързване на досието с информация за продукта към козметичния 
продукт; 



 
  

 - доклад за безопасността на козметичния продукт; 
 - описание на метода на производство и удостоверение за 

съответствието с добрата производствена практика; 
 - когато е оправдано поради естеството или ефекта на 

козметичния продукт, доказателство за ефекта, претендиран 
закозметичния продукт; 

 - данни относно каквито и да е изпитвания върху животни, 
извършени от производителя, негови представители или 
доставчици, свързани с разработването или оценката на безопасност 
на козметичния продукт или неговите съставки, включително 
каквито и да е изпитвания върху животни, извършени с цел да се 
изпълнят законодателни или регулаторни изисквания на трети 
държави. 
 
 



Нотифициране 

Преди пускането на козметичния продукт на пазара отговорното 
лице следва да предостави на Европейската Комисия по електронен 
път следната информация:  

 - категорията на козметичния продукт и неговото 
наименование или наименования, позволяващи неговото конкретно 
идентифициране; 

 - името и адреса на отговорното лице, където се предоставя 
на разположение досието с информация за продукта; 

 - държавата на произход в случай на внос; 
 - държавата-членка, в която козметичният продукт се пуска 

на пазара; 
 - данните за контакт с физическо лице, което да бъде 

потърсено при необходимост; 
 - наличието на вещества под формата на наноматериали; 



 
 
 
 
 

Регулаторни изисквания при разработването на 
козметични продукти 

 
 
 
	  
 

 - наименованието и номера в регистъра на службата, 
предоставяща обобщена информация за химичните вещества 
(Chemical Abstracts Service) (CAS номер) или ЕО номера 
навещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни 
илитоксични за репродукцията (CMR) от категория 1А или 1B, 
съгласно част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО)№ 
1272/2008; 
 

 - рамкова формулация, която да позволява бързо и 
подходящо медицинско лечение при възникване на проблеми. 



Интернет портал за нотифициране на 
Европейската комисия 

 
 http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm 
 



 
 
 
 
 

Ограничения за някои вещества за влагане в 
козметични продукти 

 
 
 
	  
 

Ø Забранени вещества: изброени в приложение II на Регламент (ЕО) 
№ 1223/2009 ; 
Ø  Ограничени вещества: които не се използват в съответствие с 
ограниченията, определени в приложение III на Регламент (ЕО) № 
1223/2009 ; 
Ø  Оцветители: 

 - оцветители, различни от изброените в приложение IV на 
Регламент (ЕО) № 1223/2009 , и оцветители, които са изброени в 
него, но не се използват в съответствие с условията, определени в 
посоченото приложение; 

 - вещества, които са изброени в приложение IV, но не са 
предназначени да бъдат използвани като оцветители и които не се 
използват в съответствие с условията, определени в посоченото 
приложение. 



 
 
 
 
 

Ограничения за някои вещества за влагане в 
козметични продукти 

 
 
 
	  
 

 
 
Ø  Консерванти: 

 - консерванти, различни от изброените в приложение V, и 
консерванти, които са изброени в него, но не се използват в 
съответствие с условията, определени в посоченото приложение; 

 - вещества, които са изброени в приложение V, но не са 
предназначени да бъдат използвани като консерванти и които не се 
използват в съответствие с условията, определени в посоченото 
приложение; 
Ø UV-филтри: 

 - UV-филтри, различни от изброените в приложение VI, и 
UV-филтри, които са изброени в него, но не се използват в 
съответствие с условията, определени в посоченото приложение; 

 - Вещества, които са изброени в приложение VI, но които не 
са предназначени да бъдат използвани като UV-филтри и които не 
се използват в съответствие с условията, определени в посоченото 
приложение. 
 



Вещества, класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) 

Ø Забранява се използването в козметични продукти на CMR 
вещества от категория 2 съгласно част 3 от приложение VI към 
Регламент (ЕО) № 1272/2008. Въпреки това вещество , 
класифицирано в категория 2, може да бъде използвано в 
козметични продукти, ако е оценено, че неговото използване в 
козметични продукти е безопасно. За тази цел Комисията приема 
необходимите мерки в съответствие с процедурата по регулиране с 
контрол, посочена в член 32, параграф 3 от настоящия регламент. 
Ø Забранява се използването в козметични продукти на CMR 
вещества от категория 1A или 1B съгласно част 3 от приложение VI 
към Регламент (ЕО) № 1272/2008. 



Претенции на продуктите 

Ø При етикетирането, предоставянето на пазара и рекламата на 
козметичните продукти не се използват текст, наименования, 
търговски марки, изображения, картини, фигури или други знаци, 
сочещи характеристики или функции, каквито продуктите нямат. 
Ø Комисията изготвя, в сътрудничество с държавите-членки, план за 
действие относно използваните претенции и поставя приоритети за 
определяне на общи критерии, които оправдават използването на 
дадена претенция.  

Ø  Претенциите трябва да отговарят на всички приложими правни 
изисквания и да не подвеждат крайния потребител; 

Ø  Не се допускат претенции, че продуктът е рарзешен или одобрен 
от компетентен орган в рамките  на ЕС. 



Претенции на продуктите 

Ø Общите критерии трябва да са: 
- Законосъобразни: Не се допускат претенции, които внушават 
че даден продукт притежава качества, които са в съответствие с 
минималните законови изисквания. Пример:  Продукт за 
тониране на коса без хидрохинон, защото хидрохинонът е 
забранен за такива продукти. 
- Правдиви: Не се допускат претенции, които са фалшиви или 
не са вярни. Пример:  Продуктът не съдържа парабени, ако той в 
действителност съдържа тези вещества.  
- Достоверни: Ако продъктът посочва, че съдържа дадена 
съставка, то той настина следва да съдържа тази съставка. 
-  Коректни: Пример: Ако ефективността на даден продукт зависи 
от някакви специфични условия, то тези условия трябва да 
бъдат посочени задължително на етикета. 
- Да позволяват информиран избор: Ясни, точни, убедителни и 
разбираеми търговски съобщения. 



Етикетиране и представяне на информация 
 
 
Козметичните продукти се предоставят на пазара само ако върху 
първичната и вторичната опаковка на козметичния продукт е 
нанесена следната информация с незаличими, лесни за четене и 
ясни букви: 
Ø Име или търговска фирма и адрес на отговорното лице; 
Ø  Нетно съдържание при пакетирането, изразено в единици за маса 
или обем;  
Ø   Датата, до която козметичният продукт, съхраняван при 
подходящи условия;   
Ø Конкретни предпазни мерки, които трябва да се спазват по време 
на употребата; 
Ø   Номер на производствената партида или указание за 
идентифициране на козметичния продукт. 
Ø   Функцията на козметичния продукт, освен ако това е ясно от 
неговото представяне; 
Ø  Списък на съставките.  



 
Директива 2001/83 на ЕО, изменена от Директива 2004/24/EО 
регламентира понятието “традиционни растителни 
лекарствени продукти“ и процедурите за тяхната регистрация  
ü Ако заявителят може да докаже с помощта на подробна научна 
библиография, че компонентът или компонентите на даден 
лекарствен продукт са с утвърдена медицинска употреба и имат 
призната ефикасност, както и приемливо ниво на безвредност, 
то не е длъжен да представя резултати от предклинични 
тестове или клинични изпитания. 
ü Дългата традиция на употреба на лекарствения продукт 
позволява да се намали необходимостта от извършването на 
клинични изпитания, тъй като неговата ефикасност се счита за 
приемлива поради продължителността на употребата му и на 
натрупания от нея опит. 

Регулаторни изисквания при разработването на 
традиционни растителни лекарствени продукти 



 
Преобладаващото мнозинство от лекарствени продукти, които 
имат достатъчно дълга и последователна традиция, са 
получени от растителни вещества. Затова имено за тях първо е 
въведено опростено регистриране като традиционни 
растителни лекарствени продукти. Опростена процедура за 
регистрация на  растителните лекарствени продукти се нарична 
„регистрация на традиционна употреба“. 
  
ü Задължително условие е наличието на библиографски данни 
или доклади на експерти, които показват, че лекарственият 
продукт или еквивалентен продукт е с медицинска употреба 
най-малко от 30 години преди датата на подаване на 
заявлението, от които най-малко 15 години в рамките на 
Европейската общност. 

Регулаторни изисквания при разработването на 
традиционни растителни лекарствени продукти 



Области на приложение на одобрени от ЕК 
традиционни растителни лекарствени продукти! 



 
Търсене на традиционни растителни лекарствени продукти в 

общия портал: 
 
 
 
 
 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/
medicines/landing/

herbal_search.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1d 
 
 



 
Всяка монография за традиционен растителен лекарствен 
продукт се състои от следните секции: 
 
1.  Наименвание на продукта; 
2.  Качествен и количествен състав; 
3.  Фармацевтична форма; 
4.  Клинични особености: 

4.1. Терапевтични индикации; 
4.2.Дозировка и начин на употреба; 
4.3. Противопоказания; 
4.4. Взаимодействия с други лекарства; 
4.5. Бременност и кърмене; 
4.6. Способност за шофиране и работа с машини; 
4.7. Нежелани ефекти; 
4.8. Предозиране; 

5. Фармакологични свойства: 
 5.1. Фармакодинамични свойства; 
 5.2. Фармакокинетични свойства; 
 5.3. Предклинични токсикологични данни; 

6. Фармацевтични особености.  
 

 
 













За издаване на удостоверение за регистрация на традиционен 
растителен лекарствен продукт се подава заявление в ИАЛ, 
придружено със следната документация: 
 
Ø Кратка характеристика на продукта; 

Ø   В случай на растителен комбиниран растителен лекарствен 
продукт – информацията за комбинацията; когато отделните 
активни вещества на комбинирания продукт не са достатъчно 
познати, се представят данни за традиционната употреба на всяко 
от тях; 

Ø   Копие от разрешение за употреба или удостоверение за 
регистрация на растителния лекарствен продукт, издадени от 
държава членка или от трета държава, и/или копие от отказ, 
придружено с мотивите за решението; 



За издаване на удостоверение за регистрация на традиционен 
растителен лекарствен продукт се подава заявление в ИАЛ, 
придружено със следната документация: 
 
Ø Библиографски данни относно безопасността на продукта, 
придружени с експертен доклад;  

Ø  Библиографски данни или експертни становища, които доказват, 
че растителният лекарствен продукт, или съответстващ на него 
продукт има най-малко 30-годишна употреба в световната 
медицинска практика, от които поне 15 години употреба на 
територията на държава членка до датата на подаване на 
заявлението за регистрация; 

Ø   Копие от разрешението за производство, придружено със 
сертификат за Добра производствена практика или със сертификат, 
доказващ, че продуктът е произведен при условия, еквивалентни на 
изискванията за Добра производствена практика. 



Благодаря за вниманието ! 


