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РЕЗЮМЕ

Включването на консерванти в козметичните 
продукти е необходимо с цел да се предотврати 
развитието на патогенни микроорганизми и 
да се запази качеството на продуктите по-
дълго време. Едни от най-широко използваните 
консерванти в дермокозметиката са парабените. 
Потенциалната вреда от парабените и 
необходимостта от строг контрол върху 
използването им се дебатират от години. 
Направено е проучване на мнението на потребители 
на дермокозметика от гр. Варна относно контрола 
на парабените в козметичните продукти. 
Резултатите показват, че като цяло хората 
разчитат на коректността на производителите, 
но не са категорично убедени или не се замислят за 
това. За решаването на козметични проблеми и за 
гарантиране на безопасност на потребителите 
се налага обединяване усилията на производители 
на дермокозметика, търговци, дерматолози и 
държавни контролни органи. 

Ключови думи: парабени, дермокозметика, 
контрол, мнение на потребителите

ABSTRACT

The inclusion of preservatives in cosmetic products 
is necessary in order to prevent the development of 
pathogens and to maintain the quality of the products 
for a longer time. Parabens are one of the most widely 
used preservatives in dermocosmetics. The potential 
harm of parabens and the need for strict control over 
their use have been debated for years. A survey of the 
opinion of consumers of dermocosmetics from Varna 
on the control of parabens in cosmetic products has 
been conducted. The results show that, as a whole, 
people rely on the correctness of manufacturers, but are 
not completely convinced or thinking about it. In order 
to solve cosmetic problems and to ensure consumer 
safety, the efforts of manufacturers of dermocosmetics, 
traders, dermatologists and state control bodies are 
required.

Keywords: parabens, dermocosmetics, control, 
consumer opinion
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ВЪВЕДЕНИЕ

Поради голямото разнообразие на продукти-
те, съставките и новостите на пазара на дермо-
козметика се налага информираност и изостряне 
на вниманието на крайните потребители за при-
лагане на подходящ за кожата им продукт. Не-
случайно в научната литература пише, че всички 
консерванти, без изключения, които се ползват 
в козметиката, може да са причинители на алер-
гии или контактен дерматит. Затова щателно се 
проверява съставът на продуктите, регламенти-
ра се и се следи от контролните органи. Отделно 
се провеждат тестове по различни методи с цел 
безопасността на потребителите (7).  

Европейската козметична индустрия непре-
къснато се разраства. Всяка година около 25% от 
козметичните продукти са нови. Европа е свето-
вен лидер в областта на козметиката, като про-
дажбите й на дребно възлизат на 77 милиарда 
евро (2). Тя изнася една трета от всички козме-
тични продукти, продавани в световен мащаб. 

В член 2 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно козметичните продукти са дефи-
нирани термините, които са широко употребя-
вани в практиката. „Консерванти” означава ве-
щества, предназначени изключително или пре-
димно да предотвратят развитието на микроор-
ганизми в дадения козметичен продукт. „Неже-
лан ефект” означава неблагоприятна за човеш-
кото здраве реакция, при нормална или разумно 
предвидима употреба на конкретен козметичен 
продукт (8).  

Използването на консервантите в козмети-
ката е необходимо с цел запазване свойствата на 
продуктите по-дълго време. Консервантът е ва-
жен антимикробен компонент в козметичния 
състав, препятстващ развитието на микробно 
заразяване, което би увредило козметичното из-
делие, а в най-лошия случай – здравето на потре-
бителя. Приложението на консервантите позво-
лява те да се борят успешно с бактериите, дрож-
дите, плесените и да поддържат безопасност-
та на козметичните средства през целия срок на 
годност (7). 

По смисъла на Наредба №36 от 30 ноември 
2005 г. за изискванията към козметичните про-
дукти, изд. от Министерството на здравеопазва-
нето (МЗ), определението е следното: „Консер-
ванти” са вещества, които се влагат в козметич-
ните продукти с основна цел предотвратяване на 
развитието на микроорганизми в продуктите и 
които може да се добавят към козметичните про-
дукти Не са консерванти по смисъла на наред-

бата други вещества, използвани в рецептурата 
на козметичните продукти, които могат също да 
имат антимикробни свойства и така да спомагат 
за запазването на продуктите, например много 
етерични масла и някои алкохоли (4).

Антимикробната защита на козметичен про-
дукт в дермокозметиката е от съществено значе-
ние – това е способността му да преодолее ми-
кробното замърсяване при отваряне, при до-
пир с нечисти ръце, при недобро затваряне. Съ-
ществуват международни стандарти, а в Бълга-
рия те са съобразени изцяло с европейските из-
исквания, които регламентират използването на 
консерванти. 

Цялостната антимикробна защита включ-
ва консервиране на рецептурата, специфичния 
процес на производството и защитната опаков-
ка. БДС EN ISO 11930 – стандартът предоставя 
процедура за тълкуване на данните, получени от 
изпитването за ефикасност на консервирането 
или от оценяването на микробиологичния риск, 
или и от двете (1).

Едни от най-широко използваните в дермо-
козметиката консерванти са парабените. Голяма 
част от потребителите търсят продукти с надпис 
„без парабени”. Това се дължи на схващането, че 
парабените са вредни за кожата и здравето, а ко-
гато има надпис, че не се съдържат – продуктът 
автоматично се приема за по-качествен. Нагла-
сата за здравословен начин на живот все по-чес-
то води до интерес към ограмотяване за вредни-
те действия на съставките в козметичните про-
дукти, но и значителна част от потребителите не 
вникват в съдържанието и не се интересуват от 
реално вложените съставки до момента, в който 
се получи алергична реакция.

Най-общо парабените може да се опреде-
лят като „клас химични съединения без цвят, 
вкус, аромат, които лесно се смесват и поради 
своите антибактериални и антигъбични свой-
ства удължават живота на козметичните проду-
кти” (6). Най-често срещаните надписи на етике-
ти за съдържащи се парабени са: methylparaben, 
propylparaben, ethylparaben, benzylparaben и 
butylparaben. Потребителите на дермокозмети-
ка могат лесно да се ориентират дали един про-
дукт съдържа или не парабени – почти винаги в 
наименованието се изписва „paraben”. Препоръ-
чително е да се изостри вниманието им относно 
ползването на продукти с парабени, защото тези 
съставки не са безобидни. 

През 80-те години на XX в. са използвани кон-
центрации от 1% парабени. Въпреки че количе-
ството, съдържащо се в съвременните козметич-
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ни продукти, е значително намалено, отново съ-
ществува риск от натрупване след използването 
на няколко продукта, които ги съдържат (3).

Достигането на дермокозметиката до край-
ния потребител минава през множество етапи и 
преди реализирането си на пазара трябва да при-
тежава изготвено подробно досие. Това е инфор-
мацията за продукта, съобразно всички законо-
ви изисквания. 

Европейското законодателство урежда про-
блемите с нелоялните търговци (Регламент за ко-
зметичните продукти и Директива 2005/29/ЕО 
относно нелоялни търговски практики). Те имат 
сходна цел – защита на потребителите от под-
веждащи претенции, като последната може да се 
прилага и като допълващ инструмент, доколкото 
тези претенции могат да бъдат квалифицирани 
като търговски практики по смисъла на Дирек-
тивата за нелоялни търговски практики (2).

Потребителите вероятно разчитат изцяло на 
добросъвестни производители, на контрол от 
страна на държавните органи, но не бива да се 
подхожда прекалено наивно – всеки човек е длъ-
жен лично да отговаря и да се грижи за своето 
здраве.

ЦЕЛ

Цел на настоящата статия е да се анализира 
мнението на потребителите за контрола върху 
парабените в дермокозметичните продукти.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Мнението на потребителите на дермокозме-
тика е проучено сред 80 респонденти от Варна на 
възраст над 18 години. Информацията е получе-
на чрез пряка индивидуална анкета, със струк-
турирани и полуструктурирани въпроси по из-
следвания проблем.  

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Индивидуалното проучване на потребител-
ското мнение по въпроса за допускането на ко-
зметични продукти, съдържащи неразрешени 
съставки, показва, че 40 (50%) от респондентите 
считат всички продукти за стриктно проверени, 
преди да се пуснат в търговската мрежа. Според 
тях няма съдържание на неразрешени съставки 
в дози, опасни за здравето, 24 (30%) се колебаят, 
но са склонни да се доверят на производители, 
търговци и контролни институции, едва 8 (10%) 
са на мнение, че вероятно на пазара има проду-
кти, които не са преминали през етапите на кон-
трол и се разпространяват безпроблемно, въпре-

ки че не притежават необходимите сертификати 
и документи (Фиг. 1).

След като няма негативни последици и кон-
кретни претенции към ползваните продукти, 
потребителите решават, че контролните органи 
си вършат добре работата. Вероятно клиентите 
не са открили визуални несъответствия, наруше-
ния на опаковка или пък липса на етикет. 

Здравето на човека е най-важно и козметич-
ните компании са длъжни коректно да уведо-
мяват своите потребители относно съставките 
на козметиката. Когато съдържанието е извест-
но, колко и какви са рисковите съставки, потре-
бителите разумно биха избрали козметика с по-
ниско съдържание на парабени (в рамките на 
допустимото). 

Надписът „без парабени” върху козметика-
та не означава непременно липсата на парабени. 
Дискусиите за тяхната вредност налагат на много 
козметични производители да прибягват до раз-
лични трикове, за да успокоят потребителя. На 
съвременната козметика има надпис „paraben-
free”, който е предназначен да убеди по-съвест-
ните купувачи, че няма парабени в продукта. В 
този случай би трябвало да се отбележи, че съз-
дателите на козметика не са заменили парабени-
те, а просто са преименували същите компонен-
ти. Например метилпарабенът се преименува на 
метил параоксибензоат, етилпарабен до етил па-
раксибензоат, пропилпарабен до пропил парао-
ксибензоат и така нататък. Съдейки по надписа, 
продуктите са без парабени, но реално те се съ-
държат и само етикетът е променен.

Относно въпроса за изрядност на докумен-
тите, с които контролните органи допускат ко-
зметичните продукти на пазара, 16 (20%) от рес-
пондентите считат, че има козметика с неизряд-
ни документи, 28 (35%) отбелязват, че не са запоз-
нати с проблема, 36 (45%) считат, че документи-

Фиг. 1. Мнение на потребителите за наличие на 
неразрешени съставки в козметичните продукти
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те на всички козметични продукти са редовни 
(Фиг. 2). 

Придружаващите даден продукт документи 
се съхраняват в Регионалната здравна инспек-
ция (РЗИ). При проверка, при подаване на сигна-
ли от потребители или възникнал здравословен 
проблем, веднага може да се направи справка. За 
всеки продукт трябва да има документи, които 
удостоверяват, че са спазени изискванията по от-
ношение на състав, етикетиране, опаковки, усло-
вия и срок за съхранение, условия на предлагане, 
досие с информация и други специфични изиск-
вания, посочени в съответните европейски и на-
ционални нормативни актове (5).  

При предявени претенции относно козмети-
чен продукт на пазара, в страната ни действа сис-
тема от контролни органи – МЗ и РЗИ, които из-
вършват надзорни дейности. Те съблюдават ус-
тановени процедури за проверка – на документи, 
на продукти, лабораторни изследвания. 

По-голямата част от анкетираните – 35 (44%) 
при нередност биха се обърнали към РЗИ, 25 
(31%) ще потърсят за съдействие Комисията за 
защита на потребителите (КЗП), 12 (15%) биха 
потърсили направо производителя, 4 (5%) от ан-
кетираните имат намерение да уведомят МЗ и 4 
(5%) уточняват, че ще пишат в социалните мре-
жи, ще публикуват в интернет или се ще се изказ-
ват по форуми. Вероятно това им носи моментно 
удовлетворение, но не е решение на проблема с 
открит некачествен или вреден продукт.

Уронването на авторитета на марка или про-
изводител пред ограничен социален кръг не 
може да спре производството или да предизвика 
проверка на държавен контролен орган по слу-
чая. Затова се препоръчва да се подаде сигнал в 
РЗИ или към Комисията за защита на потреби-

телите, откъдето ще извършат насочен държавен 
здравен контрол (5).

Резултатите от проучването показват, че по-
требителите биха реагирали адекватно чрез по-
даване на сигнал към правилното място. Една 
от основните задачи на контролните органи е да 
организират и осъществяват дейности за предо-
твратяване и разкриване на производствени на-
рушения, злоупотреби и подвеждащи реклами. 
Желателно е потребителите да съдействат и да 
сигнализират при откриване на нарушения.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

• Потреблението на дермокозметика ще 
продължи да нараства и поради тази при-
чина се извършва непрекъснато допълва-
не на регламентите и нормативните уред-
би както в страните от Европейския съюз, 
така и по света.

• Въпреки че са определяни като рискови 
вещества, парабените почти задължител-
но се използват в козметичната промиш-
леност. Техните ползи и вреди се изслед-
ват от години, както и контролирането от 
страна на ЕС е много строго и предвиж-
да сериозни санкции при откриване на 
злоупотреби. 

• Потребителите на козметика разчитат на 
лоялността на производителите, на коре-
ктността на търговците, на контрола на 
държавните органи, но въпреки всичко, 
те трябва да внимават също при покупка 
и потребление. Препоръчително е, когато 
се установи стока с изтекъл срок, с нечи-
таем поради дребен шрифт или друга при-
чина етикет, с нарушена опаковка или ви-
димо неподходяща консистенция да се по-
даде сигнал с оглед адекватна реакция от 
страна на търговец или производител.

• Дейността на Регионалните здравни ин-
спекция и Комисията за защита на потре-
бителите значително ще се подобри, ако 
постоянно се усъвършенстват информа-
ционните системи и обменът на информа-
ция с чуждестранни служби в рамките на 
ЕС и извън него. 

• Подвеждащите реклами и съмнителни-
те сайтове за продажба на козметика да се 
проверяват и при откриване на нарушения 
да следват наказателни процедури.  

• При решаването на козметични проблеми 
и за повишаване на физическото или есте-
тическо самочувствие на хората се нала-
га обединяване усилията на производите-

Фиг. 2. Убеденост на потребителите в пълната 
сертифицираност на козметичните продукти
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ли на козметика, търговци, дерматолози и 
държавни контролни органи.
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