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ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ВНОСА НА КОЗМЕТИЧНИ ПРЕПАРАТИ В КИТАЙ  

1.  Кратка информация за пазара на козметични продукти в Китай 

      Пазарът на козметични продукти в Китай е трети по големина в света 

след САЩ и Япония, като темповете на нарастване на обемите на 

продажби на козметика се задържат на изключително високи нива: 

                            Продажби на козметика в Китай: 

Година   2007 2008 2009   2010 2011 2012  

Обем на 

продажбите в 

  48.8 59.7 74 88.9 110.3 134 

Темп на 

нарастване  

- 22.1% 16.9% 16.6% 18.7% 17% 

       Източник: Националното стат. бюро на Китай  

Посочените темпове на нарастване на продажбите ще бъдат още по-

високи, ако се отчете и поскъпването на китайския юан спрямо 

световните валути – щ.долар и евро. 

 Същевременно особено значим е фактът, че към този момент пазарът 

е доминиран от чужди компании, които макар и значително по-малко на 

брой от местните ( под 20%), са с пазарен дял над 80%.  

 Пазарът може да се определи накратко като такъв, характеризиращ  
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се с голямо търсене на  вносна козметика, но също така и с голяма 

конкуренция между компаниите, работещи в този сектор – както между 

чуждите фирми-износители, така и между местните фрими-вносители. 

Данните за 2011 и 2012 година са илюстрация за това: 

 

  

2011 

 

 

2012 

 

 

2012 

(Януари-Май) 
 

 

2013 

(Януари-
Май) 

 

 
Брой внесени 

продукти от 

групата на 

обикновената 

козметика 

 

7145 11423 4381 5559 

Брой внесени 

продукти от 

групата на 

специалната 

козметика 

 

1073 990 528 524 

Темп на 

нарастване  

спрямо 

предходната 

година  

 

 51%  26% 

  

 

 

 



3 

 

 

 

2.  Основни регулации на пазара на козметика в Китай   

По отношение на козметичните продукти се прилагат следните основни 

регулационни документи: 

• Разпореждане на М-вото на здравето #3 за хигиенен контрол 

на козм. продукти -1989 г. 

• Подробни правила за хигиенен контрол на козм. продукти - 

Разпореждане на М-вото на здравето #13 – 1991 г. 

• Хигиенни стандарти за козм. продукти  - МЗ – 2007 г. 

• Правила за етикетирането на козм. продукти – AQSIQ –razp. 

# 100 - 2010г. 

3. Подготовка и реализиране на външно-търговска износна сделка 

за козметични   продукти за Китай 

    Подготовката и износът на козметика за Китай минават през следните 

отделни етапи:  

�  Проучване и избор на подходящ вносител и /или  

дистрибутор  - тук е важно да се избере такъв партньор, 
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 който да осигури достъпа на продуктите на компанията до 

следните канали на реализация: 

� Вериги супермаркети хипермаркети 

� Вериги специализирани за козметика магазини 

� Интернет търговия на дребно 

�       Регистриране на козм. продукти  

Козметичните продукти в Китай се разделят на две групи и 

съответно се изискват две различни регистрации: 

� Обикновена козметика  - козм. продукти за 

косата, за ноктите, за кожата, парфюми и гримове – 

изисква се сертификат за регистра-ция 

� Козметика за специални цели – продукти за 

растеж, боядисване и къдрене на косата, 

дезодоранти, препарати за оформяне на бюста, 

препарати против лунички и предпазване от 

слънцето – изисква се здравен лиценз 
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Избор на китайска ком-

пания, която да извър-

ши регистрацията на 

продукта 

Апликация за потреб. 

име и парола за вход в 

online системата на 

CFDA за регистриране 

Анализ на мостритре в 

акредит. Лаборатория 

на CFDA 

 

 

И двата вида документи се издават от  CFDA ( China Food 

and Drug Administration ) , като  следва да се отбележи, че само 

местни компании могат да подават документи за регистрация на 

козметични продукти. 

Схема на регистрационния процес  на козметичен продукт в  

CFDA 

                          ≈ 1месец 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  ≈ 2 – 7 мес.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събиране на  необх.  

техн. документация и 

преглед на формулата и 

етикета 

Проверка на окомплек-

товаността от CFDA     

около 1 седмица 

Подготовка и 

представяне на досие 

на продукта 

Представяне на допълни-

телна информация, ако се 
изиска такава от 

CFDA  
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ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ  ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА 
ДОСИЕ ЗА ОБИКНОВЕНА КОЗМЕТИКА 

 
1. Апликационен формуляр 

2. Китайско име на продукта и номеклатурен номер 

3. Формула на продукта 

4. Документ за качество и безопасност 

5. Оригинална опаковка на продукта 

6. Изпитателен протокол със съотв. данни от акредитираната от 

SFDA лаборатория  

7. Документ (Report) за оценка на безопасността на съставките 

на продукта 

8. Заверени копия от пълномощното и бизнес лиценза на 

китайския представител 

9. Писмена декларация, че новите козметични съставки отговарят 

на изискванията за забранени или ограничени такива от 

райони с наличие на случаи на болестта „луда крава” 

10. Сертификат за допуск за свободна продажба в страната на 

произход 

11. Кратко описание и диаграма на произв. Процес 

12. Текстова информация з атехническите изисквания за козмет. 

продукти 

 

 

 

Техн. преглед и оценка 

от CFDA 
CFDA издава 

сетификат  за 

продукта  
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13. Друга информация, която би била от полза за оценката на 

продукта 

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ  ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА 
ДОСИЕ ЗА СПЕЦИАЛНА КОЗМЕТИКА 

 
1. Апликационен формуляр 

2. Китайско име на продукта и номеклатурен номер 

3. Формула на продукта 

4. Кратко описание и диаграма на произв. процес 

5. Изисквания за качеството и контрол на безопасността 

6. Оригинална опаковка на продукта 

7. Изпитателен протокол със съотв. данни от акредитираната от 

SFDA лаборатория  

8. Документ (Report) за оценка на безопасността на съставките на 

продукта 

9. Предоставяне на информация за ефикасността на съставките и 

сравнителна база за козметични продукти за стимулиране 

растежа на косата, фитнес и оформяне на бюста. 

10. Заверени копия от пълномощното и бизнес лиценза на 

китайския представител 

11. Писмена декларация, че новите козметични съставки 

отговарят на изискванията за забранени или ограничени 

такива от райони с наличие на случаи на болестта „луда крава” 

12. Сертификат за допуск за свободна продажба в страната на 

произход 
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13. Текстова информация за техническите изисквания за козмет. 

продукти 

14. Друга информация, която би била от полза за оценката  

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ  ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА 
ЕТИКЕТ ЗА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ 

 
 

 Наименование на продукта  

Нетно тегло 

 Страна на произход
¤
 

Име на производителя  

Адрес на производителя
¤
 

Списък на съставките  

Предупреждения
¤
 

Начин на употреба
¤
 

Име и адрес на вносителя /  

дистрибутора 
¤
 

 Номер на разрешителния сертификат  

Дата на производство и срок на годност / номер на партида  

SPF или UVA фактор за препарати против слънчево изгаряне 

¤ - за продукти под 15 мл или 15 г. не е задължително тези реквизити да са върху етикета 

/ продукта, а мо же да са и на отделна листовка, която се дава с него. 

 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 
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ПРИБЛИЗИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА СТОЙНОСТТА И 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА КОЗМЕТИЯЕН 

ПРОДУКТ 
 

Вид продукт  Приблизителна 

стойност в кит. юани 

Приблизителна 

продължи-телност 

Вносна обикновена 

козметика 

12 000  - 18 000 6 – 8 мес. 

Вносна специална 

козметика  

19 000 – 80 000 9 – 14 мес. 

 

1 евро ≈ 8.20 кит. юана 

ПРОЦЕДУРИ НА ВХОДА В КИТАЙ НА КОЗМЕТИЧНИ 
ПРОДУКТИ 

 

  Инспекция и митническо освобождаване  

 

Инспекцията при вноса ма козметика в Китай се осъществява от органите на AQSIQ 

( Administration of Quality Supervision, Inspection and Quantine) и схематично може 

да се изобрази както следва: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Получаване на лиценза 

от SFDA 

1.AQSIQ проверява 

лиценза ор SFDA и 

китайския етикет 

2. При първи внос се 

вземат мостри и се 

изследват за тежки 

метали и микро-

биолог. 

Контрол от органа на 

AQSIQ на входния пункт 
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Получаване на сертификати 

за преминат входящ 

контрол в т.ч. и на 

етикетите  

Обмитяване и пускане на 

стоката в търг. мрежа  

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Предпазарно одобрение се изисква за нови козметични съставки, 

по режима на лицензиране на специалната козметика. За нови козметични 

съставки се считат всички, които не фигурират в Списъка на съществуващите 

козметични съставки ( Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China - IECIC ) 

 

ПО-ВАЖНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ ИЗНОСА 
НА КОЗМЕТИКА В КИТАЙ 

 
1. Regulation for the Hygiene Supervision of Cosmetics [1989]  

2. Provisions for the Hygiene License application procedure [2009]  

3. Rules of Cosmetic Administrative Approval Testing, No.82 [2010]  

4. Hygienic Standard for Cosmetics [2007] 

5. Instruction for use of consumer products - general labelling for cosmetics.GB 

5296.3-2008 -  

 

       Гр. Шанхай. 

      м. декември, 2013 г.  


