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(ФАЙЛЪТ СЪДЪРЖА АКТИВНИ ЛИНКОВЕ) 
 
Определение за козметичен продукт в САЩ. 

 

Сред важните разлики между изискванията за козметика в Съединените щати 

и различни други страни са правните дефиниции на лекарства и козметика, ограничения за 

използването на оцветяващи добавки и други съставки и изисквания за регистрация. Някои 

продукти, регулирани като козметика в Европа, например, са регулирани като лекарства в САЩ. 

Слънцезащитните кремове са подобен пример. Съществуват и различия по отношение на 

забранените и ограничени съставки, особено оцветяващи добавки. Някои страни може да 

изискват козметичните компании да регистрират своите предприятия и продукти и съставки. 

В САЩ регистрацията на козметика е доброволна, но е силно препоръчителна.  

Федералният закон за храните, лекарствата и козметиката (Federal Food, Drug and Cosmetic Act 

(FD&C Act) 

FD&C Act дефинира козметиката като „изделия, предназначени за триене, изливане, поръсване 

или пръскане, въведени в или по друг начин приложени върху човешкото тяло за почистване, 

разкрасяване, насърчаване на привлекателността или промяна на външния вид. 

В това определение са включени продукти като овлажнители за кожа, парфюми, червила, лакове 

за нокти, препарати за грим за очи и лице, шампоани, препарати за къдрене, бои за коса, пасти за 

зъби и дезодоранти, както и всякакви материали, предназначени за употреба като компонент на 

козметичен продукт. 

 

Законът за FD&C определя лекарствата като „изделия, предназначени за използване при 

диагностика, лечение, смекчаване, лечение или превенция на болести и изделия (различни от 

храна), предназначени да повлияят на структурата или която и да е функция на тялото на човека 

или други живи същества /животни/." Лекарствата без рецепта (OTC) са лекарства, които могат да 

бъдат закупени без лекарско предписание. 

Агенцията извършва преглед на всички лекарства без рецепта, за да установи монографии 

(правила), според които лекарствата като цяло са признати за безопасни и ефективни и не са с 

неправилна марка. 

Тези правила са установени на база клас по клас (например флуоридни пасти за зъби, потискащи 

кашлицата и антихистамини). Лекарствата без рецепта трябва да отговарят на изискванията на 

подходящ клас, след като това правило бъде публикувано като окончателен регламент. 

Ако дадено лекарство без рецепта не отговаря на изискванията на съответните разпоредби, то се 

счита за лекарство с неправилна марка и за „нов тип лекарство“. „Нов тип лекарство“ трябва да 

има одобрено заявление за ново лекарство (NDA), преди да може да бъде въведено в 

междудържавната търговия. Освен това производителите на лекарства трябва да спазват 

разпоредбите за добрата производствена практика. 

Някои разпоредби могат да квалифицират като лекарство, продукт, който се предлага на пазара, 

като козметичен. Такива са случаите, когато предвидената употреба на продукта е за лечение или 
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предотвратяване на заболяване или може по някакъв начин да повлияе на структурата или 

функциите на човешкото тяло. 

Като пример могат да се посочат твърдения, че продуктите ще възстановят растежа на косата, ще 

намалят целулита, ще лекуват разширени вени или ревитализират клетките. 

Лекарствата без рецепта често се продават рамо до рамо с козметиката, а някои продукти се 

квалифицират едновременно и като козметика, и като лекарства без рецепта. Това може да се 

случи, когато продуктът е с две предназначения и употреби, като съставките са предназначени за 

две различни неща. Например, шампоанът е козметичен продукт, тъй като редназначението му е 

за почистване на косата. Лечението против пърхот е лекарство, тъй като предназначеното му е за 

лечение на пърхот. Следователно шампоанът против пърхот е едновременно козметично 

средство и лекарство.  

Сред другите комбинации от козметика /лекарства са пасти за зъби, които съдържат флуорид, 

дезодоранти, които също са антиперспиранти, и овлажнители и грим, предлагани на пазара и като 

средство за защита от слънцето. 

Козметика и американско право | FDA https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-

regulations/cosmetics-us-law 

Козметиката, внесена в САЩ, както съставките, така и крайните продукти, трябва да отговарят на 

същите критерии за безопасност и етикетиране като тези, произведени в страната. 

FDA не одобрява предварително козметични продукти или съставки, с важното изключение на 

оцветяващите добавки. Въпреки това, козметичните фирми са отговорни за предлагането на 

пазара на безопасни, правилно етикетирани продукти; без използване на забранени съставки; и 

придържане към ограниченията за ограничените съставки. Също така се счита за добра практика 

да се следват насоките и препоръките за безопасност на индустрията. 

Преди пускането на пазара на продукт, съдържащ оцветяваща добавка е важно да се определи 

дали добавката е одобрена за предвидената специфична употреба. Редица цветни добавки трябва 

да бъдат сертифицирани за чистота в лаборатории на FDA, ако трябва да се използват законно в 

продукт, предлаган на пазара в САЩ. 

Въпреки че разпоредбите на САЩ не определят конкретни режими на тестване за козметика 

продукти или съставки, отговорността на козметичната компания е да докаже безопасността на 

продуктите и съставките преди пускането им на пазара. 

Козметичните компании могат да се регистрират в Съединените щати чрез Програмата за 

доброволна регистрация на козметика (/registration-program) (VCRP) на FDA. FDA използва 

информацията за оценка на козметичните продукти на пазара. Тъй като заявките за продукти и 

регистрациите на предприятия не са задължителни, доброволните подаване предоставят на FDA 

най-добрата налична информация за козметичните продукти и съставки, честотата им на употреба 

и фирмите, ангажирани с тяхното производство и разпространение (Федерален регистър, том 73, 

стр. 76360, и том 69, стр. 9339). 

 

Cosmetics & U.S. Law | FDA https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/cosmetics-us-

law 
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Изискванията към козметични нерегулирани немедицински продукти в САЩ не са непреодолимо 
трудни и в общи линии се свеждат до ясно описани предписания за етикетирането и опаковката 
(прикачваме обобщени указания), съобразяване на съставките с местните изисквания (и 
невключване на забранените такива) с правилата на регулатора, FDA (Food and Drug 
Administration).  

Принципът е на self-reporting и индивидуално спазване на въведените изисквания, или както се 
изразява самия регулатор в своите документи, "Козметичните продукти в САЩ са регулирани, но 
(не е нужно да са) лицензирани/Cosmetics Are Not FDA-Approved, but Are FDA-Regulated" - 
регулация има, но спазването й е в ръцете на самите вносители и производители, с редовни 
проверки за наличието на забранени съставки по принципа на оценка на риска както по 
граничните пунктове, така и в търгвоската мрежа. Така че в САЩ системата не е както в други 
страни, на придобиване на лицензи и разрешителни за козметика за кожа, коса (с изключение на 
съдържащите катранени съставки бои), дентална и за къпане. Подробностите по етикетирането и 
спазването на изискванията обаче отнемат доста време и се намират в прикачения файл и 
линковете в него; ако българските износители се затрудняват, можете да се обърнат и към някой 
от FDA консултантите които съм прикачваме - съдействието им не струва скъпо, но помагат с 
изработката на етикетите и покриване на изискванията. 

Специални разрешителни се вадят за козметични продукти с претенции/твърдения/послания за 
медицинки и здравен ефект, слънцезащитни препарати, съдържание на сребро и редки метали, 
което е много популярно в САЩ. Всички подробности се намират 
на https://www.fda.gov/cosmetics  

При внос или търсене на партньори в САЩ,  е много важно компанията да реши  какъв бизнес 
модел иска да следва и откъде да стъпи на най-големия и богат пазар в света.   

Всеки щат има отделно законодателство и различни такси и данъци, както и процедури.  
Бизнес моделът касае това  дали компанията иска да вмася сама,  дали иска да работи с големи 
вериги, да ползвате брокери и тнт.  
 
Помощ за етикетиране на козметика от FDA на САЩ 

Козметиката не трябва да бъде одобрена от FDA преди пускането на пазара в Съединените щати, 

но козметичното етикетиране трябва да отговаря на определени изисквания на FDA. 

Експертите по етикетиране на Registrar Corp могат да преработят козметичните етикети, за да 

отговарят на разпоредбите на FDA на САЩ.  Registrar Corp. 

Предоставя ревизирани графични файлове, готови за отпечатване или редактиране, и доклад, 

който подробно описва разпоредбите, ръководствата за съответствие, предупредителните писма, 

сигналите за внос и други документи с насоки от FDA на САЩ. 

 

 

 

https://www.fda.gov/cosmetics
https://www.registrarcorp.com/fda-cosmetics/labeling/?lead_source=Google%20Ad&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%2Bfda%20%2Bcosmetic%20%2Bregulations&utm_content=102742950410&utm_campaign=10947104324&matchtype=b&device=c&gclid=EAIaIQobChMIzpTD9sHE9gIVch-tBh1tvAapEAAYASAAEgLPMfD_BwE
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1. ФДА. Агенцията която регулира вноса на козметика е  U.S. Food and Drug 
Administration (FDA).  

В САЩ не е необходимо вноса на козметика да бъде одобряван предварително или да се 
регистрира, но може някой съставки да попадат под графа лекарствени средства или други които 
се регулират, като например оцветителите или съставките в медицинските кремове. Изключение е 
щата Калифорния обаче наложи допълнителни изисквания за козметични продукти, 
предназначени за употреба там. Имайте предвид, че FDA може да предприеме мерки за 
принудително изпълнение срещу продукти на пазара, които не са в съответствие със закона, или 
срещу фирми или лица, които нарушават закона. 

Една голяма част от медицинската козметика (напр. за акне) попада сред тези, които подлежат 
на контрол. 

Двата най-важни закони, отнасящи се до козметичните продукти, продавани в Съединените 
щати, са Федералният закон за храните, наркотиците и козметиката Federal Food, Drug, and 
Cosmetic Act (FD&C Act)  и Законът за опаковане и етикетиране Fair Packaging and Labeling Act 
(FD & C Act) дефинират козметиката по предназначение, като "предмети, предназначени да се 
търкат, изляват, поръсват, напръскват, въвеждат или по друг начин се прилагат върху човешкото 
тяло ... за почистване, разкрасяване, насърчаване на привлекателността или промяна на външен 
вид "(FD & C Act, параграф 201 (i)). Сред продуктите, включени в тази дефиниция, са овлажнители 
на кожата, парфюми, червила, лакове за нокти, грим за очи и лице, почистващи шампоани, 
постоянни вълни, бои за коса и дезодоранти, както и всякакви вещества, предназначени за 
използване като компонент на козметичен продукт  (без сапун).  

Но ако продуктът е предназначен за терапевтична употреба, като лечение или 
профилактика на заболяване или за въздействие върху структурата или функцията на тялото, това 
е лекарство (FD & C Act, 201 (g)) или в някои случаи медицинско устройство (FD & C Act, 201 (h)), 
като тук под устройство не се разбира машина. Други "продукти за лична хигиена" могат да бъдат 
регулирани като хранителни добавки или като потребителски продукти. Повече информация тук Is 
It a Cosmetic, a Drug, or Both? (Or Is It Soap?)” и “Cosmetics Q&A: Personal Care Products‘ и  тук- 
информация за вносителите на козметика в САЩ. 
  

Като цяло, с изключение на цветните добавки и тези съставки, които са забранени или 
ограничени чрез регулиране, производителят може да използва всяка съставка в състава на 
козметика, при условие че : 

- съставката и крайната козметика са безопасни при етикетирани или обичайни условия на 
употреба, 

- продуктът е правилно етикетиран FDA's Cosmetic Labeling Guide. 
- употребата на съставката в противен случай не причинява измама/ фалшифициране или 

неправилно подправяне на козметиката съгласно законите, които FDA налага. 
"Неправилно" означава нарушения, включващи неправилно етикетирани или 
измамнически опаковани продукти.  

 
Както отбелязох, регистрацията не е задължителна. Ако компанията обаче желае, може да се 

регистрира доброволно. Може да го направите сама или с помощта на агенти, специализирани в 
тази дойност. 

https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/default.htm
https://www.fda.gov/RegulatoryInformation/LawsEnforcedbyFDA/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/default.htm
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/fair-packaging-labeling-act
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm074201.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm074201.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/ResourcesForYou/Consumers/ucm136560.htm
https://www.fda.gov/Cosmetics/InternationalActivities/Importers/default.htm#english
https://www.fda.gov/cosmetics/labeling/regulations/ucm126444.htm
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 Например като Registar Corp https://www.registrarcorp.com/fda-cosmetics/ предоставя 
регистрация, подаване на декларация за съставките и помощ за етикетиране за САЩ и извън САЩ. 
Те могат също да дадат съвети относно етикетирането и др.  
 
 

2. Митници CBP (Custom and Border protection) 
 
Вносът на козметика от ЕС в САЩ е с нулево мито. 
 

Ако самата фирма осъществява  вноса, тя  трябва да се съобрази с изискванията на митниците  
и  да ги уведоми  за вноса  предварително (това се прави от шипинг компанията). Това ще позволи 
по-бързо освобождаване от митническия склад.  
 

Пред митниците трябва да бъде подадено официално заявление, което изисква вносителят да 
получи CBP Form 301 (за внос над 2500 щд) и да го представи заедно с резюме за вписване, 
коносамент и разписка или търговска фактура. Тези документи за вписване трябва да бъдат 
предадени на CBP в рамките на 5 работни дни от пристигането на стоките или от вносителя, или от 
техния митнически посредник. 

Продуктите трябва да бъдат идентифицирани с продуктов код на FDA. Тези кодове са 
уникални за даден продукт или група от продукти. Ако фирмата не е сигурна за кода на продукта 
си, може  да го намери с помощта на този онлайн инструмент. 

CBP не уведомява вносителите за пристигането на стоките; това е отговорност на 
превозвача. Ако вписването не е подадено до 15-ия ден след пристигането на стоките, те ще 
бъдат прехвърлени в склад за обща поръчка (GO) и подлежат на такси за съхранение. Ако останат 
на GO след 60 дни, те ще бъдат продадени на публичен търг. 

Custom Bonds могат да бъдат закупени чрез митническите агенти, лицензирани от отдел 
"Treasury" . Списък може да бъде намерен на уебсайта на Службата за финансово управление на 
Министерството на финансите. Списъкът е посочен като циркулярно писмо 570. Много брокери на 
CBP също са агенти и продават custom bonds. При проверка на пристанището на доставка Port of 
Entry ще намерите  списъка на лицензираните брокери. 

Хармонизираните тарифни кодове и митническите ставки за козметичните продукти могат 
да бъдат намерени в глава 33 от Хармонизираната митническа тарифа. Harmonized Tariff Schedule. 
Митата са обикновено много ниски или нулеви. Трябва да се провери в колона „General“. 

Допълнителна информация има в Importing into the United States и Marking of Country of 
Origin.  
 

Шипинг компаниите, 3PL, 4PL както и митническите агенти са запознати с това и съм 
сигурна ще го направят вместо българския производител, ако разбира се, той  ползвате техните 
услуги. 
 

3. Относно пазара: във различните щати ситуацията е различна но ще се опитам да начертая 
накратко общата картина. В щатите за които отговарям (Midwest ) няма голямо разделение 
на магазини за козметика и аптеки.  
 
Walgreens например е верига от тъй наречените drug stores,  в които има лекарства и 
медицинска козметика (без рецепта) но също се предлага всичко от обикновена козметика 

https://www.registrarcorp.com/fda-cosmetics/
https://www.cbp.gov/
https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Jan/CBP%20Form%20301.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ora/pcb/index.cfm
https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/ref/suretyBnd/c570.htm
http://www.cbp.gov/contact/ports
http://www.cbp.gov/contact/ports
https://hts.usitc.gov/current
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/icp026_3.pdf
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/icp026_3.pdf
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до вино и храна. (в други щати Walgreens предлага основно лекарства и асоциирани 
продукти). 

Други такива са CVS, Target, Walmart в които освен всичко останало има  pharmacy  и 
козметика . 

Има отделно по-малки магазини и аптеки разбира се но те трябва да се контактуват отделно, 
всяка от тях или чрез дистрибутор или брокер. 

Козметичните вериги също предлагат и медицинска козметика –най големите са Ulta, LBrands, 
Sephora, Sally Beuty Holdings. Те общо държат около над 50% от пазара на САЩ. 

Онлайн търговията е доста разпространена като почти всички компании продават и онлайн. 
Примерно Target закупиха за целта онлайн търговеца Dermstore и основно продават козметика  от 
там https://www.dermstore.com/.  
  

Как работи пазарът?  
 
Най-важното нещо, което всяка фирма, която иска да стъпи в Америка трябва да знае е, че в 
САЩ инвестициите в маркетинг и реклама са за сметка на производителя. Моделът, който е 
общоприет в Европа – вносителите да инвестират в баранда за сметка на по-висок марж, даден 
от производителя,  тук е напълно неприложим.  
 
Нито една американска фирма няма да вложи и цент в чужд продукт. В същото време никой 
американец няма да купи нищо, за което не е прочел или чул.  Предлагането тук е огормно и 
ако не се ивестира в реклама никой продукт няма да бъде взет от рафта. А веднъж делистнати 
заради липса на търсене, продуктите тук нямат втори шанс.  

Търговската структура на организация на пазара е обикновено 1-вносител, който се занимава 
само с оформяне на митническтие документи и транзитното складиране, 2- дистрибуто или 
вътрешна логистика, 3 – брокери, които реално ви търсят клиенти и ви продават, 4 -  
баери/търговска верига, магазини.  

В цялата верига най-важни са брокерите, защото те са връзката с баерите от веригите. Дори да 
се стигне до баер, той не би взел продукт, ако няма брокер за него.  

 
Онлайн продажби 
Онлайн продажбите са с далеч по-съкратена верига.  
Ако  фирма реши да внася  и продавате в САЩ сама, следва да има предвид, че в повечето 

случай, ще трябва да основе фирма тук и да плаща данъци, ако извършва продажби на 
територията на САЩ.  

Ще се изискват адрес например, но това не е проблем, тъй като сега всеки може да има 
виртуален офис, без дори да присъства в САЩ.  Има и други възможности, като наем в coworking 
space или акселератор. Може да се ползват и услуги на фирми като http://www.regutrade.com , 
които могат да ви предоставят адрес, търговско финансиране  при внос и дори маркетинг услуги 
(като намиране на купувачи) без дори да сте в САЩ. 

 
ВАЖНО ! 
Американската компания AllFulfillment има огормен интерес да внася български нехранителни 

продукти.  Сайтът на компанията е: 
https://allfulfillmentdirect.com/ 
Можете да се свържете директно с  г-н Tom Allag, когото познавам лично. 
мейл: Tomallag@allfulfillmentdirect.com, посочвайки, че имате контакта от мен.  

https://www.dermstore.com/
http://www.regutrade.com/
https://allfulfillmentdirect.com/
mailto:Tomallag@allfulfillmentdirect.com
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Онлайн продажби през Amazon 
 
Ако българският производител има свой онлайн магазин,  то той  може да го инкорпорира в 
Амазон.  Мога и да  предоставя координати на българо-американска компания (Amazing 4 Llc), 
която подпомага фирми, които искат да качат продукта си в Амазон и други търговски платформи.  
Тук отново AllFulfillment могат да бъдат от огомна полза, като консултант и логистичен център. 
 

Връзка с големите вериги. Те почти винаги имат специални изисквания и начин на 
комуникация със доставчиците си. В почти всички случай или минавате през брокер или през  
онлайн система за избор на доставчик. 

Например Wallgreens изискват да се попълни следният документ 
https://www.walgreens.com/images/pdfs/contactus/vendorquestionnaire.pdf и да се изпрати заедно 
с проби. Но доколкото знам те предпочитат да работят с американски фирми. Така че с тях 
препоръчвам да се работи,  ако българския производител има например представител тук 
(например фирма собственост на българин в САЩ). Те имат специални програми и предимство за 
бизнеси собственост на жени, ветерани, малцинства и др.  

При Сефора грабва да се кандидатства тук https://www.rangeme.com/sephora както и за 
Таргет https://www.rangeme.com/target. Този сайт се използва и от други компании, които си 
търсят доставчици. Те се свързват с вас при интерес.  

При Улта се кандидатства тук https://www.ulta.com/ulta/common/merchandising.jsp  
 
Ако производителят реши директно да се свържете с веригите без брокер, които работи  с 

тях, моля да има предвид, че е изключително трудно и изисква множество телефонни разговори и 
упоритост. 
 
ИЗЛОЖЕНИЯ 
 
COSMOPROF LAS VEGAS B2B  
12-14 ЮЛИ 2022 
https://cosmoprofnorthamerica.com/ 
 
U.S. PRIVATE LABEL TRADE SHOW 
ЧИКАГО    
13-15 НОЕМВРИ 2022 
https://www.plmainternational.com/us-show/exhibiting/general-information 
 
NATURAL EXPOWEST 
ANAHEIM, CALIFORNIA 
https://www.expowest.com/en/home.html 
 
 
NATURAL EXPO EAST 
ФИЛАДЕЛФИЯ 28 СЕПТ – 1 ОКТОМВРИ  2022 Г. 
https://www.expoeast.com/en/home.html 
 
  

https://www.walgreens.com/images/pdfs/contactus/vendorquestionnaire.pdf
https://www.rangeme.com/sephora
https://www.rangeme.com/target
https://www.ulta.com/ulta/common/merchandising.jsp
https://cosmoprofnorthamerica.com/
https://www.plmainternational.com/us-show/exhibiting/general-information
https://www.expowest.com/en/home.html
https://www.expoeast.com/en/home.html
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КОНСУЛТАНТИ FDA 
 

Sophie Soudai 

Food Chain Consultants 

Food- Security- Safety 

Consulting and Food safety 

email;  sophiesoudai88@gmail.com 

____________________________________________________ 

Coley Anderson 

Industry & Government Relations Director Registrar Corp 

144 Research Drive 

Hampton, Virginia 23666 

Tel:  +1-757-224-0177 

Fax:  +1-757-224-0179 

Email:  canderson@registrarcorp.com 

Web Site:  http://www.registrarcorp.com 

24-Hour Live Online Help:  http://www.registrarcorp.com/livehelp 

U.S. FDA Regulatory Updates: http://fda-news.registrarcorp.com  

The Weinberg Group 

A ProPharma Group Company 

1129 20th ST NW, Suite 600 

Washington, DC 20036 

P.202.780.8289 | F.202.833.7057 

science@wenbergggroup.com 

 

FDA Map 

Postal Address: 

20271, Goldenrod Lane, Suite 

2020 

Germantown, MD 20876 

Email: info@FDAMap.com 

mailto:sophiesoudai88@gmail.com
x-apple-data-detectors://9/0
x-apple-data-detectors://9/0
tel:+1-757-224-0177
tel:+1-757-224-0179
mailto:canderson@registrarcorp.com
http://www.registrarcorp.com/
http://www.registrarcorp.com/livehelp
http://fda-news.registrarcorp.com/
mailto:science@wenbergggroup.com
mailto:info@FDAMap.com
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Tel:  +1 877 566 4981 

        +1 410-975-7833 

Prashant Kumar  

001 410-975-7833 or write to pkumar@fdamap.com 

 

FDA Compliance Group LLC  

P.O. Box 574 

Broomfield, CO 80038 

Martina LaGrange 

MLaGrange@fdacg.com 

303.903.4801 

 

СТИВ Лос Анджелис остава на разположение, при необходимост от допълнителна информация. 

 

Изготвил: 
СТИВ Лос Анджелис 

mailto:pkumar@fdamap.com
mailto:MLaGrange@fdacg.com

