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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

 

 Този документ е проект на БДС 579:2017 на етап „Обществено 
допитване” за получаване на становища по неговото 
съдържание. Документът не трябва да се разглежда като 
български стандарт.  

Този проект е актуален до 12.02.2018 г. 
 

 
 
Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да 
бъде различно от това на проекта 
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ПРЕДГОВОР 
 
 
Този български стандарт е разработен с участието на БИС/ТК 11 „Кожи, кожени и обувни 
изделия”. 
 
Този стандарт заменя и отменя БДС 579:1990, който е претърпял основна техническа преработка. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
Този документ е разработен с цел да осигури кожарската и галантерийната индустрия с ръководство, въз 
основа на което продавачи и купувачи да могат да преговарят. 
 
Кожухарските кожи се използват за изработване на облекла и дребна конфекция с косъма навън. 
Произвеждат се от сурови кожи от местен произход и от внос, а също и от вносни кожи в пиклирано или 
хромирано състояние. 
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1 Обект и област на приложение 
 
Стандартът се отнася за обработени агнешки, шилешки и овчи кожи, предназначени за изделия с косъма 
навън, издъбени с минерални дъбители или комбинирано, недодъбени или додъбени с минерални, 
синтетични, растителни, алдехидни, органични дъбители или комбинация от тях. 
 
 
2 Нормативни позовавания 
 
Следните документи, изцяло или частично, са позовани нормативно в този документ и са задължителни за 
неговото прилагане. За датираните позовавания се прилага само цитираното издание. За недатираните 
позовавания се прилага последното издание на позования документ (включително измененията). 
 
БДС 11090:1973 Кожа и обувки. Термини и определения на дефектите при обработка 

БДС EN 15987 Обработени кожи. Основни термини. Основни термини в търговията с кожи 

БДС EN 16484 Обработени кожи. Изисквания за определяне произхода на произведените 
кожи 

БДС EN ISO 3376 Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне якост на 
опън и относително удължение при скъсване 

БДС EN ISO 3377-1 Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне силата на 
раздиране. Част 1: Раздиране на единия край 

БДС EN ISO 3380 Обработени кожи. Физични и механични изпитвания. Определяне на 
температурата на сваряване до 100 °C 

БДС EN ISO 4045 Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на pH на воден екстракт 

БДС EN ISO 4048 Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне на вещества, 
разтворими в дихлорометан, и на съдържанието на свободни мастни 
киселини 

БДС EN ISO 4098 Обработени кожи. Химични изпитвания. Определяне на водоразтворими 
вещества, водоразтворими неорганични вещества и водоразтворими 
органични вещества 

БДС EN ISO 4684 Кожи обработени. Химични изпитвания. Определяне на летливи вещества 

БДС EN ISO 105-B02 Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част B02: Устойчивост на 
цвета на изкуствена светлина: Изпитване на обезцветяване с ксенонова 
дъгова лампа 

БДС EN ISO 11640 Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета 
при възвратно-постъпателно триене 

БДС EN ISO 11643 Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Устойчивост 
на обагрянията на малки образци към разтвори за химическо чистене 

БДС EN ISO 11646 Обработени кожи. Измерване на площта 

СД CEN/TR 16741 Текстил и текстилни продукти. Ръководство по здравни и екологични 
въпроси във връзка с химичния състав на текстилните продукти за дрехи, 
обзавеждане на дома и тапицерия 

СД CEN ISO/TR 16178 Обувки. Потенциална възможност за наличие на критични субстанции в 
обувките и техните съставни части 

 
 
3 Термини и определения 
 
За целите на този документ се прилагат термините и определенията, дадени в БДС ЕN 15987 и 
БДС 11090:1973. 
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4 Класификация 
 
Кожухарските кожи, предназначени за изделия с косъма навън, се класифицират: 
 
4.1 В зависимост от обработката 
 
4.1.1 С облагороден косъм; 
 
4.1.2 С необлагороден косъм. 
 
4.2 В зависимост от цвета на космената покривка 
 
4.2.1 С натурална космена покривка; 
 
4.2.2 С едноцветно обагрена космена покривка; 
 
4.2.3 С космена покривка, имитация на дивеч; 
 
4.3 Според височината на космената покривка 
 
4.3.1 Нестригани; 
 
4.3.2 Стригани; 
 
4.3.3 Ефектно стригани. 
 
 
5 Изисквания 
 
5.1 Общи изисквания 
 
Кожената тъкан трябва да бъде мека, разтеглива, добре почистена по цялата площ. След намокряне с вода 
и следващо изсушаване не трябва да се втвърдява. 
 
Космената покривка трябва да бъде без механични замърсявания, равномерно обагрена или натурална, с 
лъскав и еластичен косъм. Връзката между косъма и кожената тъкан не трябва да бъде нарушена. 
 
Височината на космената покривка трябва да бъде съгласно утвърдената за артикула мостра. 
 
Разкъсаните места по кожата трябва да бъдат зашити, без да се нарушава симетричността ѝ. Гъстотата на 
шева не трябва да е по-малка от двадесет бода на 5 cm, височината му не трябва да е по-голяма от 2 mm. 
Не трябва да има пропуски и захванати косми в шева. 
 
Кожухарските кожи не трябва да съдържат критични субстанции извън допустимите граници, 
предизвикващи потенциални рискове за човешкото здраве, описани в CEN ISO/TR 16178 и CEN/TR 16741. 
 
5.2 Химични и механични характеристики 
 
Химичните и механичните характеристики на кожухарските кожи, предназначени за изделия с косъма 
навън, трябва да бъдат съгласно посочените в таблица 1. 
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Таблица 1 – Характеристики и методи за изпитване 
 

Характеристики Единици на 
величината 

Метод за 
изпитване Изисквания 

Съдържание на летливи вещества % БДС EN ISO 4684 ≤ 15 

Съдържание на водоразтворими 
неорганични вещества % БДС EN ISO 4098 ≤ 5 

Екстрахируеми с дихлорметан вещества 
- в кожената тъкан 
- в косменaтa покривка 

% БДС EN ISO 4048 
 

7 - 16 
≤ 2 

рН на воден екстракт Единици рН БДС EN ISO 4045 4,0-7,0 

Температура на сваряване о БДС EN ISO 3380 С ≥ 75 

Сила при скъсване N БДС EN ISO 3376 ≥ 80 

Удължение при напрежение 5 МРа % БДС EN ISO 3376 ≤ 30 

Съпротивление на раздиране N БДС EN ISO 3377-1 ≥ 20 

Устойчивост на цвета при възвратно-
постъпателно триене 

степен от сивата 
скала  

(А03 и А02) 
БДС EN ISO 11640 

Промяна на цвета и зацапване от 
външната страна 

- след 50 цикъла сухо триене 
≥ 4  

- след 20 цикъла мокро триене 
≥ 2/3  

Устойчивост на цвета на светлина степен от синята 
скала БДС ЕN ISO 105-B02 ≥ 3 

Устойчивост на цвета на химическо 
чистене 

степен от сивата 
скала  

(А03 и А02) 
БДС EN ISO 11643 ≥ 3 

 
 
6 Сортиране 
 
В зависимост от гъстотата на космената покривка кожухарските кожи се разделят на две групи съгласно 
таблица 1. 
 

Таблица 2 – Сортиране на кожухарските кожи в зависимост от гъстотата на косменатата 
покривка 

 

Група Гъстота на космената покривка 

Първа Гъста космена покривка на основната площ на кожата и незначително намалена гъстота на полите 

Втора Космена покривка с по-малка гъстота на основната площ на кожата и по-рядка космена покривка на 
полите 

 
Към основната площ на кожата се отнася частта от кожата, ограничена от отсечките АБ, БВ, ВГ, ГА. Към 
полите се отнася частта от кожата, ограничена от отсечките А1Г, ГВ, ВБ1. Страните се ограничават от 
отсечките А1Ж, ЖЖ1 , Ж1Г, ГА1 и съответно ЗБ1 , Б1В, B31, 313. Линиите ЖЖ1 и ЗЗ1 се намират на 
разстояние 1/3 от гръбната линия. 
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4.5 Кожухарските кожи, предназначени за изделия с косъма навън, се сортират в зависимост от 
дефектите на три групи в съответствие с изискванията на таблица 2. 

 
Таблица 3 – Сортиране на кожухарските кожи в зависимост от дефектите 

 

Дефекти 
Групи 

първа втора трета 

1. Линейни дефекти: шевове, пукнат лицев слой, застриг с дължина, 
отнесена към дължината на кожата, % До 25 От 25 до 150 От 150 до 300 

2. Площни дефекти: обезкосмени участъци, неравномерно обагрена 
космена покривка, участъци с неразработена космена покривка (при 
кожите с облагороден косъм), пукане на лицевия слой, застриг, 
разслояване между папиларния и ретикуларния слой, твърда кожена 
тъкан, участъци с рядка космена покривка, дупки - единични и 
групови, % 

До 3 От 3 до 15 От 15 до 30 

Забележка 1: Към груповите дефекти се отнасят дефектите, разположени на разстояние до 5 cm един от друг. 
Забележка 2: Дефектите от таблица З не се вземат под внимание, ако са разположени на 3 cm от края на кожата за 1, 
2 и 3 площни категории. 

 
Не се допуска повече от един дефект в дадена група. Под един дефект се разбира само линейни или само 
площни дефекти със съответните им количествени изрази (таблица 2). 
 
Не се допуска при наличие на два дефекта от таблица З (площен и линеен): 
 

− за кожите първа група - повече от 2 дефекта от тази група в половин размер. 

− за кожите от втора група - повече от 2 дефекта от първа група. 

− за кожите от трета група - повече от 2 дефекта от втора група. 
 
 
7 Маркировка и опаковка 
 
7.1 Върху кожената тъкан на всяка кожа се нанасят данните за площта в dm², измерена съгласно 
БДС EN ISO 11646. 
 
7.2 Кожите, сортирани по цвят, качество и група, се опаковат по споразумение между търговеца и 
клиента. 
 
7.3 Когато се прави позоваване на този стандарт върху всяка бала се поставя етикет със следните 
данни: 
 

a) наименование на продукта например агнешки, овчи кожухарски кожи, кожухарски кожи от дивеч 
(лисици, вълци и др.) и др. 
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b) страна на произход, съгласно БДС EN 16484; 

c) наименование на производителя или търговска марка; 

d) класификация на групата според наличните дефекти; 

e) позоваване на БДС 579:2017. 
 
 
8 Съхранение и транспорт 
 
Кожухарските кожи, предназначени за изделия с косъма навън, се съхраняват в чисти и сухи складови 
помещения, при температура, не по-висока от 30 °С, и относителна влажност на въздуха - (65 ± 5) %. 
 
Кожите се нареждат върху дървени рафтове или палети на височина около 10 сm от пода. 
 
Не се допуска складиране на кожите в близост с химикали, отоплителни уреди, проводници на пара и др. 
 
Транспортирането се извършва с покрити превозни средства. 
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