
Внос на козметични продукти във Великобритания 
 
 

I. Дефиниция за козметични продукти :  
 

Член 2 от Регламента на Обединеното кралство за козметичните 
продукти (UKCR — Списък 34 на Задължителния инструмент за 
безопасност на продуктите и метрологията) и Регламента на ЕС 
относно козметичните продукти (Регламент (ЕО) No 1223/2009) / 
Article 2 of the UK Cosmetics Regulation (UKCR - Schedule 34 of the Product Safety and 
Metrology Statutory Instrument) and the EU Cosmetics Regulation (Regulation (EC) No. 

1223/2009)/ съдържа следното определение за козметичен продукт: 
"Козметичен продукт" означава всяко вещество или смес, 

предназначени да бъдат поставени в контакт с различните външни 
части на човешкото тяло (епидермис, коса, нокти, устни и външни 
генитални органи) или със зъбите и лигавиците на устната кухина, с 
основна цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна на външния 
им вид и/или коригиране на миризмите на тялото и/или тяхното 
запазване или поддържането им в добро състояние. 

Има три предварителни въпроса, които следва да бъдат разгледани 
при вземането на решение дали даден продукт може да бъде правно 
класифициран като козметичен, а именно :   

   
1. Цел – продуктът има ли за цел да: 
-  чисти 
-  парфюмира 
- променя външния вид 
- коригира миризмата на тялото 
- защитава 
- поддържа в добро състояние 

 
В случай, че основната цел на продукта не е да изпълнява една от тези 
функции е малко вероятно да бъде козметичен. 
 
      2. Пример 

- продукт, предназначен за нанасяне на място, за да се 
третира/лекува това място, не е козметичен. 

--   продукт, предназначен за нанасяне на място, за да го скрие, е 
козметичен. 

- продукт, предлаган да скрие едно място, но имайки вторична цел 
да предотврати образуването на по-нататъшни петна, е козметичен. 

 



       3. Място на приложението: 
 
- Предназначен ли е продуктът да се прилага към: епидермиса, 

косата, ноктите, устните, външните генитални органи, зъбите, 
лигавицата на устната кухина 

 
II. Приложимо законодателство : 
 
Article 2 of the UK Cosmetics Regulation (UKCR - Schedule 34 of the 
Product Safety and Metrology Statutory Instrument) and the EU 
Cosmetics Regulation (Regulation (EC) No. 1223/2009)  
 
Office for Product Safety and Standards - Guide - Regulation 1223/2009 
and the Cosmetic Products Enforcement Regulations 2013 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/947654/Guide-to-cosmetic-products-
regulations-2013-tp.pdf  

 
III. Компетентен орган 
 
Компетентният орган за козметичните продукти в Обединеното 
кралство е Office for Product Safety and Standarts (OPSS). Той 
издава общ наръчник /Guidance -  
https://www.gov.uk/guidance/making-cosmetic-products-available-to-
consumers-in-great-britain /, както и наръчник за съответствието на 
пазара на козметични продукти в Обединено кралство 
Великобритания и Сев. Ирландия. Последният актуален наръчник 
бе издаден на 7 март 2022 г. /приложение – линк към наръчника -   
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/1061628/product-safety-notification-
guidance-for-businesses-v1.pdf   
 
Други компетентни органи и линкове за информация и контакти : 
 
Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) – 
Компетентен орган за козметичните продукти - 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-
business-energy-and-industrial-strategy  
BEIS – Предоставяне на съвети за безопасността на козметичните 
продукти, както и отговорностите, санкциите и застраховането - 
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-advice-for-businesses  
Department for International Trade – Предоставяне на помощ на 
вносители и износители - 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947654/Guide-to-cosmetic-products-regulations-2013-tp.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947654/Guide-to-cosmetic-products-regulations-2013-tp.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/947654/Guide-to-cosmetic-products-regulations-2013-tp.pdf
https://www.gov.uk/guidance/making-cosmetic-products-available-to-consumers-in-great-britain
https://www.gov.uk/guidance/making-cosmetic-products-available-to-consumers-in-great-britain
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1061628/product-safety-notification-guidance-for-businesses-v1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1061628/product-safety-notification-guidance-for-businesses-v1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1061628/product-safety-notification-guidance-for-businesses-v1.pdf
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-energy-and-industrial-strategy
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-advice-for-businesses


https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-
international-trade  
Health & Safety Executive – Наръчник за бизнеса в областта на 
безопасността и здравословността на продуктите - 
http://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/index.htm  
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) –
правилата за разграничаване на медицински от немедицински 
изделия - https://www.gov.uk/guidance/decide-if-your-product-is-a-
medicine-or-a-medical-device  
 

 
IV. Процедури свързани с вноса на козметични продукти във 

Великобритания 
 

Компаниите, които искат да продават козметични продукти на пазара 
на Обединеното кралство от 1 януари 2021 г., трябва да предприемат 
следните действия. 

 
1. Регистриране на Отговорно лице /Responsible person - RP/ в 

Обединеното кралство, което да е базирано във Великобритания. 
2. Актуализиране етикета на продукта (първична и вторична 

опаковка) с името и адреса на RP в Обединеното кралство. /   
Съгласно член 19 от Регламента за козметичните продукти на 
Обединеното кралство, продуктите, които до 01.01.2021 г. са 
били на пазара на ОК и са етикирани съгласно изискванията на 
ЕС ще могат да продължат да се предлагат на пазара със същите 
етикети до 24 месеца от датата на Брекзит.  

3. В срок до 90 дни след пускането в продажба на козметичния 
продукт на пазара на ОК, същият трябва да бъде обявен – 
нотифициран в базата данни за уведомления в Обединеното 
кралство. Подробна информация по въпроса, както и портала за 
нотифициране са на следните линкове : 
https://www.gov.uk/guidance/submit-a-cosmetic-product-
notification   
https://submit.cosmetic-product-notifications.service.gov.uk/  

4. Трябва да се потвърди квалификацията на съответния оценител 
по безопасността. Квалификацията на оценителя на 
безопасността трябва да бъде приета и призната в Обединеното 
кралство. 
Информация относно прилагания режим за безопасност на 
козметични продукти е публикувана на правителствения сайт 
GOV.UK -  
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https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-
of-industry-guidance  
5. Досието, съдържащо информацията за козметичния продукт 
/Product Information File – PIF/ се съхранява от Отговорното лице 
/Responsible Person- RP/за период от 10 години след пускането 
на последната партида от съответния козметичен продукт на 
британския пазар.  
 
        
IV. Произход 

 
Считано от 1 януари 2021 г., стоките (включително 

козметичните продукти), търгувани между Обединеното кралство и 
ЕС, трябва да отговарят на правилата за произход, посочени в 
приложение ANNEX ORIG-2 към Споразумението за търговия и 
сътрудничество между Обединеното кралство и ЕС.. 
 
 

V. Митническа информация:  
 

Вносът на стоки /в т.ч. козметични продукти/ във 
Великобритания след напускането на Митническия съюз и Единния 
пазар на 01.01.2021 г. се подчинява на нови правила. На електронната 
страница на британското правителство GOV.UK е публикуван 
митнически наръчник за вноса и вноса на стоки за и от Обединеното 
кралство -  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl
oads/attachment_data/file/949579/December_BordersOPModel__2_.pdf  
 
Съгласно Споразумението за отношенията между ЕС и ОК от 24.12.2020 
г. няма да има тарифни и квотни ограничения при извършване на внос 
и износ на стоки. 
 
Вносът на стоки в Обединеното кралство след 01.01.2021 г., 
включително въпросите от коя държава се извършва вносът, какви 
такси и мита се заплащат /ако  такива се дължат, какъвто не е случаят 
с държавите-членки на ЕС/, какви лицензи и сертификати са 
необходими са разписани подробно и публикувани на 
правителствения сайт GOV.UK, на следния линк : 
https://www.gov.uk/import-goods-into-uk   
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