ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ ОТ БНАЕМПК
НА СЕРТИФИКАТ ЗА СВОБОДНА
ПРОДАЖБА НА КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ
Заинтересованата фирма представя в БНАЕМПК следните документи:
1. Заявление за издаване на сертификат за свободна продажба на
козметичен продукт;
2. Номер на нотификация на продукта в CPNP портала;
3. Копие от Декларация за безопасност на козметичния продукт.
Заинтересованата фирма следва да посочи предпочитан от нея начин на
получаване на сертификата – лично или чрез куриерска фирма. При избор на
куриерска фирма лицето следва да има предвид, че доставката се заплаща
от получателя, както и да посочи: предпочитания за куриерска фирма,
телефон за контакт, лице за контакт и адрес за доставка.
В случай че заинтересованото лице желае сертификатът да бъде с
нотариална заверка на подписа, той следва да посочи това изрично.
На основание предоставените документи БНАЕМПК издава на фирмата
искания сертификат.
Срок на сертификата: 2 години
Стойността на услугата е:
1. за първи продукт в заявлението – 50,00 лв.;
2. за всеки следващ продукт в заявлението – 15,00 лв.;
3. За издаване на втори и следващ екземпляр на сертификат – 2,00 лв. на
брой;
4. За изменение и/ или допълнение на текст във вече издаден сертификат
(напр. Добавяне или отпадане на държава и/или продукт) – 50% от стойността
на сертификата. В този случай сертификатът се издава с датата на
оригиналния сертификат;
5. Срокът за изпълнение от страна на БНАЕМПК да бъде до 3 работни дни
от одобрението от клиента краен вариант на сертификата, за който е
подадено заявлението и до 6 работни дни, ако се изисква нотариална заверка
на сертификата;

Сертификатът се предоставя на своя заявител, когато плащането по
изпратената фактура бъде извършено. Плащането се счита за извършено в
момента, в който сумата, посочена във фактурата за съответната услуга,
постъпи по банковата сметка на БНАЕМПК, или когато заявителят представи
платежно нареждане за извършен банков превод.
Услугата е достъпна само за членове на БНАЕМПК!

