ИЗДАВАНЕ ОТ БНАЕМПК НА
СЕРТИФИКАТ ЗА СЛЕДВАНЕ
ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРАТА
ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА GMP ЗА
КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
Изготвянето на настоящата процедура се налага във връзка с
узаконяването вноса на козметични продукти в някои държави извън ЕО, където
в пакета регистрационни документи се изисква GMP сертификат
(декларация) от външна организация.
Процедурата е следната:
1. Заинтересованата фирма подава в БНАЕМПК:
1.1 Заявление за издаване на сертификат за GMP съответствие;
1.2. Собствена декларация от страна на фирмата, че следва
принципите на Добрата производствена практика за козметични продукти в
съответствие със стандарт БДС EN ISO 22716:2008 (ISO 22716:2007),
подписана от лицето, отговорно за производството;
1.3 Информация за избран одитор, който ще извърши одита на обекта.
2. В едноседмичен срок комисия в състав: оторизиран мултипликатор
(само от утвърдения списък обучени GMP одитори на БНАЕМПК) и
представител на БНАЕМПК извършва проверка на условията на производство
във фирмата.
3. Мултипликаторът изготвя доклад относно направената проверка в
едноседмичен срок от датата на извършения одит. При необходимост от
коригиращи мерки поставя срок за осъществяването им.
4. Въз основа становището на мултипликатора БНАЕМПК издава
сертификат за следване принципите на добрата производствена практика
или отказва издаването на такъв в тридневен срок от представянето на
доклада за извършен одит.
5. В седемдневен срок от датата на изготвяне на сертификата за
спазване на добри производствени практики оторизираният мултипликатор
се явява в офиса на БНАЕМПК, за да подпише сертификата.

6. В тридневен срок от полагането на подписа от страна на оторизирания
одитор БНАЕМПК следва да предостави сертификата за спазване на добрите
производствени практики на неговия заявител. БНАЕМПК има право да наруши
спазването на този срок, в случай че стойността на сертификата не бъде
заплатена до изтичането му.
Сертификатът за следване принципите на добрата производствена
практика се предоставя на неговия заявител, едва след като 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.
Валидност – 1 година от датата на издаване.
УСЛУГАТА Е ДОСТЪПНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БНАЕМПК!
Стойността на услугата е 200,00лв. и се заплаща еднократно.
За издаване на втори и следващ екземпляр на сертификат – 2,00 лв. на
брой.
За преиздаване на съществуващ сертификат не се заплаща такса.
Срок за издаване: Срокът за изпълнение от страна на БНАЕМПК е до 5
работни дни от предоставен доклад на одитор и до 3 дни от подписан от
одитор сертификат.
Всички командировъчни разходи на комисията са за сметка на фирмата
заявител.
Ако фирмата се нуждае от помощ за постигане на GMP изискванията,
може да се обърне за съдействие или консултантска помощ към
мултипликатора. Съвместната им дейност се урежда чрез двустранен
договор помежду им. БНАЕМПК не е страна по този договор.
Информация
за
процедурата
http://www.bnaeopc.com/udostoverenia.html
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