
1 

 

 

АНАЛИЗ НА 

ПРАВНО-НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
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1. Изисквания за етикетиране на козметични продукти в Дания  

 

Всички козметични продукти трябва да бъдат етикетирани в съответствие с правилата, 

определени в член 19 от Регламента за козметиката. Козметичните продукти могат да 

включват крем за кожа, дезодорант, сапун, шампоан, обезкосмяване, боя за коса, 

пяна за бръснене, грим, паста за зъби, лак за нокти и слънцезащитен крем.   

Изисквания към контейнера и опаковката:  

Следните изисквания важат както за контейнера, така и за опаковката с 

изключенията, посочени в долната част на страницата. Маркировката трябва да бъде 

обозначена с незаличими, четливи и видими букви. Точки 2, 3, 4 и 6 по-долу трябва 

да бъдат написани на датски език. Другият текст на продукта не е задължително да е 

на датски. 

 

1. Име на фирмата и адрес на отговорното лице. Адресът може да бъде съкратен, но 

трябва да е достатъчно информативен, за да изпрати писмо до съкратения адрес. URL 

адрес не е приемлив. Ако продуктът е внесен от страна извън ЕС, трябва да се посочи 

и страната на произход. 

 

2. Номиналното съдържание в тегло или обем. Ако продуктът обикновено се продава 

в опаковка от няколко части, където теглото или обемът са от малко значение, можете 

просто да напишете броя на парчетата върху опаковката. Пример за това са мокрите 

кърпички, които винаги се продават в опаковки от няколко части. Също така от 

правилото са изключени опаковки, съдържащи по-малко от пет грама или пет 

милилитра, безплатни проби и опаковки за еднократна употреба. 

 

3. „Минимален срок на годност“, разбира се като датата, на която продуктът, когато е 

правилно съхраняван, запазва ефекта си и е безопасен за потребителя. Датата може 

да бъде посочена с текст: "Трябва да се използва преди края на ...." (месец и година 

или ден, месец и година). 

 

Ако е необходимо специално съхранение, това трябва да се посочи (напр. дали 

продуктът трябва да се съхранява на хладно или тъмно). 

 

Минималният срок на годност не е задължителен за продукти със срок на годност по-

дълъг от 30 месеца. За тези продукти, от друга страна, трябва да се посочи колко 
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време след отваряне продуктът е безопасен за употреба. Това е обозначено със символ 

за "Период след отваряне", последван от времевата рамка (месеци или години). 

 

4. Специални предпазни мерки (предпазни мерки), включително по-специално 

предвидените в приложения 3-6 към Регламента за козметиката и всякакви специални 

предпазни мерки за професионална употреба. Тук трябва да бъде дадено ръководство 

с инструкции, което е продукт, който изисква насоки, за да бъде използван правилно 

и безопасно от крайния потребител. 

 

5. Номер на партида или референтен номер (номер на партида), за да могат да бъдат 

идентифицирани датата и мястото на производство. 

 

6. Функцията на продукта, освен ако не е ясно от цялостното представяне на продукта. 

Недатски думи, които са добре интегрирани в датския език, не е необходимо да се 

превеждат, напр. шампоан, очна линия и други подобни. 

 

7. Декларация за съдържанието, която посочва всички съставки/съставки, подредени 

в ред на намаляващо тегло в момента на добавянето им към продукта. Списъкът 

започва с термина „Съставки“.  

 

Изисквания към декларацията на съдържанието:  

Съставките трябва да бъдат изброени с тяхното INCI име в низходящ ред на тяхното 

съдържание. INCI е общата номенклатура на козметичните съставки (Международна 

номенклатура на козметичните съставки). 

Някои вещества не се считат за съставки. Това се отнася за примесите в използваните 

суровини и техническите помощни средства, използвани при производството, но които 

не са включени в крайния продукт. 

Парфюмираните и ароматни съединения и техните суровини се наричат "парфюм" или 

"аромат". 

В допълнение, редица парфюмни вещества подлежат на деклариране, ако присъстват 

в продукта с повече от 0,01% за продукти, които се изплакват и 0,001% за продукти, 

които не се изплакват. Тези вещества трябва да бъдат посочени в декларацията за 

съдържанието както като "парфюм", така и с тяхното INCI име. 

Съставките в концентрация <1% могат да бъдат изброени в произволен ред според 

останалите съставки. 

Съставките, които са в нано форма, трябва да бъдат посочени с името на съставката 

по INCI, последвано от думата „nano“ в скоби. Напр.: "Трис-бифенил триазин (нано)". 

Вижте повече на страницата на Датската агенция за опазване на околната среда за 

наноматериалите в козметиката и информацията на Комисията за наноматериалите 

Боите, с изключение на боите за коса, могат да бъдат изброени в произволен ред 

според останалите съставки. За декоративна козметика, предлагана в различни 

цветови нюанси, багрилата могат да бъдат декларирани, като се изброят всички бои, 

използвани в цялата серия, стига да добавите думите „може да съдържа“ или +/-. Това 

важи например за червило, сенки за очи, руж, пудра, спирала и лак за нокти. 
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Изключения от правилото, че етикетирането трябва да бъде както върху контейнера, 

така и върху опаковката:  

 

Серийният номер може да се появи върху външната опаковката, само ако няма място 

на самия контейнер. 

Декларацията за съдържанието може да се появи само на опаковката. 

Освен това, за декларацията за съдържанието и правилата за безопасност, ако на 

практика не е възможно да се предостави тази информация в съответствие с 

правилата, информацията може да бъде посочена върху етикет, бележка или лента, 

прикрепена или прикрепена към продукта. В този случай трябва да се направи 

препратка към тези указания, като се използват съкращения или символа на 

наръчника по-долу - освен ако това не е възможно на практика. 

Върху контейнера или опаковката трябва да се направи препратка към предпазните 

мерки, а върху опаковката трябва да се направи препратка към декларацията за 

съдържанието.  

Ако не е възможно да се прикрепи бележка, панделка или етикет към продукта, 

например за сапуни, топки за баня и други малки продукти без опаковка, 

декларацията за съдържанието трябва да се появи на обявление в непосредствена 

близост до контейнера, от който се продават .  

 

Отговорност:  

На пазара могат да бъдат пускани само козметични продукти, за които юридическо 

или физическо лице е определено като „отговорно лице“ в рамките на Общността. 

 

Отговорното лице гарантира, че всеки козметичен продукт, пуснат на пазара, е 

правилно етикетиран: 

 

- името и адреса на отговорното лице, номерът на производствената серия и 

декларацията за съдържанието се съдържат върху продукта; 

 

- езиковите изисквания са спазени за конкретната страна, в която се продава 

продуктът; 

 

- минималният срок на годност не е изтекъл.  

Правилата трябва да помагат на потребителите:  

Правилата имат за цел да гарантират, че потребителите получават основна 

информация за продуктите, като съставки и правилна употреба на продукта.  

 

Контрол:  

Инспекторатът по химикалите на Датската агенция за опазване на околната среда 

наблюдава спазването на правилата и трябва да гарантира, че незаконните условия 

са легализирани. Това може да означава, че даден продукт трябва да бъде изтеглен 

от датския пазар или че продуктът трябва да бъде легален по друг начин. При 
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нарушаване на правилата, лицата подлежат на глоба или лишаване от свобода до две 

години.  

  

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН АНАЛИЗ 

НА ПАЗАРА НА БАМБУКОВИ МОКРИ И КОМПРЕСИРАНИ 

КЪРПИЧКИ В КРАЛСТВО ДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ДР.ИСЛА БЪЛГАРИЯ 

 

2021 

  

 

1. Анализ на основните марки на мокри кърпички, в т.ч. бамбукови, и техните цени на 

пазара в Дания  

 

Tibelly 

 

Бебешки мокри кърпички, 95 бр. с цена до 10,50 датски крони (на дребно за краен 

потребител) в магазин Нето. 

 

Цена за брой - 0,11 датски крони 

 

Без аромат, с повече влажност, за да не се предизвиква сапунлив ефект. 

 

С пластмасов капак.  

  

 

Apotekets 

 

60 бр. с цена до 30 датски крони (на дребно за краен потребител) в Apoteket. 

 

Цена за брой -  0,50 датски крони 

 

Силна миризма, на сапун или парфюм. Оставят сапунен слой по кожата. Съгласно 

информацията по опаковката няма добавяни парфюм или други алергени. 

 

Отделните кърпички не залепват една за друга и при изваждане се вадят една по 

една.   

REMA 1000 

 

Бамбукови мокри кърпички, 72 бр. с цена до 14,95 датски крони (на дребно за краен 

потребител) в REMA1000. 



5 

 

 

Цена за брой 0,21 крони 

 

Пластмасов капак. Според потребителските нагласи не се дава висока оценка на 

продукта поради следните характеристики на продукта: 

 

- недостатъчна овлажненост на продукта 

 

- прекалена твърдост на продукта, поради което не се одобрява и не се използва за 

деликатни зони, като около очите и лицето. 

 

Висока оценка за натуралността на продукта и естественият аромат.   

 

Minirisk 

 

Бебешки мокри кърпички, 100 бр. с цена до 11,50 датски крони (на дребно за краен 

потребител) в магазини Coop. 

 

Цена за брой -  0,12 датски крони. 

 

Пластмасов капак. С лосион вместо аромат, за по-добра овлажненост. Не се използват 

за лице. При изваждане, винаги се слепват две и повече кърпички, което не се 

оценява положително от потребителите. 

 

Количеството от 100 броя в пакет и ниската цена правят продукта предпочитан от 

много потребители.   

Levevis 

 

Мокри кърпички, 95 бр. с цена до 10,50 датски крони (на дребно за краен потребител) 

в магазини Билка. 

 

Цена за брой -  0,11 датски крони. 

 

Пластмасов капак. Без никакъв аромат, не съдържат алкохол или парфюм. Салфетките 

не са от най-меките, но определено са по-дебели от останалите предлагани на пазара. 

Това ги прави предпочитани от много потребители.   

Aenglamark 

 

Бебешки бамбукови мокри кърпички, 72 бр. с цена до 16,95 датски крони (цена на 

дребно за краен потребител) в магазини Coop. 

 

Цена за брой -  0,24 датски крони 
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Въпреки основателните резерви на потребителите, че кърпичките имат пластмасов 

капак, то всъщност наличието му е предпоставка за високите продажби на продуктите. 

Потребителите в Дания не харесват опаковки на мокри кърпички, които нямат 

пластмасов капак!  

 

Derma 

 

Бебешки мокри кърпички, 64 бр. с цена до 34,95 датски крони (цена на дребно за 

краен потребител) на сайта на derma.dk. 

 

Цена за брой -  0,55 датски крони. 

 

Единствената опаковка, която няма пластмасов капак. Не се предпочита от повечето 

потребители, не толкова поради високата си цена, а главно заради неудобството при 

боравенето с опаковката.   

 

Grоеn balance 

 

Луксозни мокри кърпички, 56 бр. с цена до 14,95 датски крони (цена на дребно за 

краен потребител) в магазини Меню. 

 

Цена за брой -  0,27 датски крони. 

 

С пластмасов капак. Изключително плътни и меки. Приятна миризма без добавени 

аромати, парфюм или алкохол. 

 

Цената им е малко по-висока, но се предпочита от много потребители основно заради 

- мекота, плътност, овлажненост и лесна работа с опаковката.   

 

Lupilu 

 

Бебешки мокри кърпички, 72 бр. с цена до 7,90 датски крони (цена на дребно за краен 

потребител) в магазини Lidl. 

 

Цена за брой -  0,10 датски крони. 

 

Пластмасов капак, който обаче не се обслужва лесно с една ръка. Салфетките са 

повече мокри, отколкото влажни. Това се държи на многото лосион, който се използва 

при производството. Силна миризма. Самите салфетки са с недостатъчна плътност, 

като се разкъсват лесно, размерът им е прекалено малък.   
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2. Изводи и препоръки за бамбукови мокри кърпички на фирма Др.Исла България при 

навлизането на продукта им на пазара в Дания 

 

Опаковка: Голям процент от потребителите определят бамбуковите мокри кърпички 

като сухи и груби. Потребителските очаквания са основно насочени към практичност 

- лесно боравене с опаковката с една ръка, овлажненост, нежност и екологичност в 

посочената последователност. В контекста на гореизложеното Службата по търговско-

икономическите въпроси в гр. Копенхаген препоръчва да се смени опаковката на 

предлаганите от Вас бамбукови мокри кърпички и добавите пластмасов капак. Освен 

лесно боравене с него, необходимо е да се обърне внимание и на лекотата с която той 

се затваря след употреба. Същото е от съществено значение за запазване на 

влажността на кърпичките, което е високо ценено от потребителите. 

 

Цветова гама на опаковката: Потребителите в Дания харесват светлите и и меки 

тонове на опаковките. Наличието на бебе на опаковката е добър маркетингов подход 

възприет от страна на Др.Исла България. Препоръчвам да обследвате опаковките на 

горепосочените основни търговски марки, които присъстват вече на пазара. 

 

Размер на опаковката: Повечето потребители биха искали да закупят по-голям брой 

мокри кърпички в пакет. Препоръчвам увеличаване на обема на пакета. 

 

Цена: Поради липсата на Ваша ценова листа, Службата по търговско-икономическите 

въпроси в гр. Копенхаген не може да направи анализ на конкурентоспособността на 

предлаганите от Вас продукти. За изграждане на Вашата ценова политика, 

препоръчваме да реферирате към горепосочените цени на дребно за краен 

потребител. 

 

3. Анализ на основните марки на компресирани кърпички, в т.ч. бамбукови, и техните 

цени на пазара в Дания  

 

Пазара на компресирани мокри кърпички е изключително ограничен и все още не 

достатъчно развит. Пазарът се доминира от две основни търговки марки. 

 

EB Vådservietten - дезинфекциращи компресирани мокри кърпички. Всяка е пакетира 

в отделна опаковка. Продават се в кутия с 250 броя във всяка, при цена 528,88 датски 

крони (цена на дребно за краен потребител) - 

https://redofficescanofficeshop.dk/vadservietten-overflade-desinfektionswipes-250-stk-

3024985.html?gclid=EAIaIQobChMIn86fuICx9AIVDoxoCR1XwAypEAQYBCABEgI1SvD_Bw

E 

 

ServiWet - компресирани мокри кърпички -  https://www.serviwet.dk/komprimerede-

servietter/  

4. Изводи и препоръки за бамбукови компресирани мокри кърпички на фирма Др.Исла 

България при навлизането на продукта им на пазара в Дания  
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Службата по търговско-икономическите въпроси в гр. Копенхаген отчита голям 

потенциал за реализацията на бамбукови компресирани мокри кърпички на фирма 

Др.Исла България на пазара в Дания. Въпреки недостатъчното познаване на тези 

продукти, то възможностите за реализиране на големи по обем продажби е много 

вероятно, особено при правилно таргетиране на продукта спрямо възможните 

потребителите, а именно - активно спортуващи, колоездачи, туристи и къмпингари и 

др. 

 

С цел устойчиво навлизане на пазара, Службата по търговско-икономическите 

въпроси в гр. Копенхаген препоръчва да се установят търговски контакти между 

фирма Др.Исла България и множеството магазини за спортни стоки в Дания, в т.ч. 

специализирани магазини за туристическо, спортно и къмпинг оборудване, а също 

така и магазините за продажба на велосипеди и аксесоари на територията на цялата 

страна.   

 

Забележка: Анализите, изводите и препоръките са изготвени от Службата по 

търговско-икономическите въпроси в гр. Копенхаген, в рамките на 

функционалната компетентност на ръководителят и служителите, като нямат 

за цел да служат за вземане на конкретни решения от страна на 

ползвателите, а единствено да предоставят професионална независима 

гледна точка с цел възможност за вземане на информиран избор за изготвяне 

на собствена маркетингова, ценова и цялостна търговска политика от страна 

на всяка заинтересована компания.  

  

 

Изготвил: Васил Гелев  

Ръководител  

Служба по търговско-икономическите въпроси  

гр. Копенхаген, Кралство Дания 

 


