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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган 
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Зако-
на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички 
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации 
и институции. 

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобря-
ване на националната стандартизационна система и привлича-
не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 
към подобряване на управлението и организацията на работа.

Основни дейности на БИС:
•	 разработва, приема и одобрява български стандарти; 
•	 участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 
•	 издава и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 
•	 издава официален бюлетин и каталог на българските стан-

дарти; 
•	 продава международни стандарти и чуждестранни нацио-

нални стандарти и проекти; 
•	 създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 
•	 организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 
•	 създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 
•	 осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-504, факс: +359 2 8174-535

e-mail: info@bds-bg.org, www.bds-bg.org
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редакционен коментар
Кожата е един от най-използваните и важни материали във всекидне-
вието ни. Не можем както без обувки и палта, така и без мебели и 
автомобилни седалки…
Темата на този брой на списание „БДС Компас” е обработената кожа. 
Представяме важния стандарт за нейния произход – БДС EN 16484 
Обработени кожи. Изисквания за определяне произхода на произ-
ведените кожи, който установява как трябва да се идентифицира,  
маркира и етикетира обработената кожа. 
Изобщо не се замисляме как се избират кожите за облекла, а за това 
съществуват специални стандарти като БДС EN ISO 14931 Обрабо-
тени кожи. Ръководство за подбор на кожи за облекла, който дава 
препоръчителни стойности и свързаните с тях методи за изпитва-
не. Представяме и как се избира кожа за тапицерия, което е описа-
но в БДС EN 13336 Обработени кожи. Характеристика на кожи за  
тапицерия. Ръководство за подбор на кожи за мебели. Стандар-
тът съдържа методите за изпитване и препоръчителните стойности,  
определя и процедурите за вземане на проби и кондициониране на 
образци. 
За удобството в автомобила се грижи БДС EN 14906 Обработени 
кожи за автомобили. Методи за изпитване и параметри на изпитва-
нето, който съдържа насоки как да се подбере подходящото оценява-
не на експлоатационните качества за тапицерията, както и за волана, 
лоста за превключване на скорости, таблото или подлакътниците.
Обработената кожа трябва да е устойчива също и на вода, а какви 
са изпитванията за това е дадено в БДС EN ISO 11642 Обработени 
кожи. Изпитвания за устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета 
на вода, в който се описва метод за различните видове кожи на всички 
етапи от производството. 
Устойчивостта на цвета при различни видове пране и пот 
също е обект на стандарти, които представяме в този брой –  
БДС EN ISO 15702 Кожи обработени. Изпитвания за устойчи-
вост на обагряния. Устойчивост на обагряния на машинно пране,  
БДС EN ISO Кожи обработени. Изпитвания за устойчивост на 
обагряния. Устойчивост на обагряния на пране при меки условия и  
БДС EN ISO 11641 Обработени кожи. Изпитвания за устойчивост 
на цвета. Устойчивост на цвета на пот.
Експертът инж. Вержиния Грозданова разказва колко са важни стан-
дартите за обработването на кожи. Нейната препоръка е българските 
производители да участват в техническите комитети по стандартиза-
ция, за да бъдат в крак с времето. А съответствието с изискванията за 
експлоатационните характеристики гарантира на потребителя качест-
вени продукти. „Доброволното прилагане на стандартите не означава, 
че можем да произвеждаме продукти, без да се интересуваме какви 
са техните характеристики, какво съдържат и безопасни ли са те за 
нашето здраве и околната среда”, категоричен е експертът. 
В рубриката „На фокус” представяме новия стандарт ISO 31000,  
който опростява управлението на риска. Практиките от миналото 
вече не са адекватни за справяне със заплахите днес и трябва да бъдат  
усъвършенствани. 
А за нашата безопасност решаваща роля имат стандартите, които 
представяме във всеки брой на списание „БДС Компас”.



БДС Компас, брой 1/20184

ТЕ
М

А
 Н

А
 Б

РО
Я Произход на произведените кожи

бДС EN 16484 Обработени кожи. изисквания за опре-
деляне произхода на произведените кожи установява  
откъде идват тези продукти. Определянето е на принци-
па на последната съществена преработка в съответствие 
с правилата за произход. Отнася се само за обработени 
кожи, но не и за сурови или кожухарски. Стандартът по-
сочва, че обработената кожа е от едър, дребен рогат до-
битък или от други животни, като се запазва нейната ори-
гинална влакнеста структура, издъбена срещу разлагане и 
при която косъмът и вълната може да се отстраняват. Кога-
то лицевият слой е изцяло отстранен, терминът „кожа” не 
се използва без следваща класификация, например изцепе-
на кожа (шпалт), велур. Дъбенето е процес на обработване 
на склонни към гниене сурови кожи чрез използване на  
дъбилни материали. 
Произходът на произведените кожи се определя след 
установяване на страната, където е била извършена по-
следната съществена преработка. Дъбенето трябва да се 
посочи като съществено преработване на суровите кожи 
– например хромово, безхромово, растително. Произходът 
на апретираните кожи е от страната, където са извършени  
додъбване, намасляване и багрене. Когато дообработване-
то е направено другаде, това се посочва отделно.
Географският произход трябва да бъде доказан най-малко 
чрез обективни документи за обработка или за производ-
ство, които посочват мястото на извършената съществена 
преработка.

Стандартът показва как трябва да се изпълни следното:
• Идентификация на продукта: компанията недву-
смислено идентифицира и регистрира продуктите, за 
които желае да бъде деклариран произходът, в съот-
ветствие с изискванията, описани в документацията 
за продажба и търговия.

• Произход на продукта: компанията доказва това, 
като съхранява подходящи записи от всички етапи на 
съществената преработка. Примери могат да бъдат 
документи от процеса на контрол, заповеди за произ-
водство, работни карти, документи за транспорт, 
всичко, което е регистрирано на входа/изхода на опре-
делената като съществена работа за декларацията 
на произход.

• Документация за продажби и търговия: ако  
компанията желае да създаде документи за продажба 
и търговия, където се предвижда декларация за произ-
ход (например опаковъчен, технически лист, документ 
за продукта), тя трябва да включи и доказателства за 
производството. 

• Маркиране и етикетиране: когато продуктът се 
продава извън страната на произход, информацията 
трябва да бъде предоставена най-малко на английски 
език. Компанията избира дали етикетът да се по-
стави върху опаковката или директно върху кожата. 
(БДС Компас)
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как се избират кожите за облекла

бДС EN ISO 14931 Обработени кожи. ръководство за 
подбор на кожи за облекла съдържа препоръчителни 
стойности и свързаните с тях методи за изпитване. Стан-
дартът определя и процедурите за вземане и кондицио-
ниране на лабораторни проби. Посочва се, че когато е 
възможно, мястото и идентификацията на лабораторните 
проби трябва да бъдат в съответствие с EN ISO 2418.
Броят на кожите се съгласува между заинтересованите 
страни, но ако са много, то максималният е пет.

Характеристиките, методите за изпитване и препоръчи-
телните стойности за различни видове кожи са описани 
в две таблици. В първата са посочени основните характе-
ристики, а те имат различна относителна тежест. Втората 
определя допълнителните, които се съгласуват между за-
интересованите страни в зависимост от предназначението 
на кожата.

Таблица 1 - Основни характеристики, препоръчителни стойности  
и методи за изпитване

Характеристики на  
кожата

Препоръчителни стойности Методи за  
изпитване  
съгласно

Дебелина на покритието най-много 0,15 mm ISO 17186

Устойчивост на цвета на 
светлина

кожи с анилинова апретура ≥ 3-а степен от синята скала
нубук ≥3-а степен от синята скала
велур ≥3-а степен от синята скала
други апретирани кожи ≥ 4-а степен от синята скала

ISO 105-B02

Устойчивост на цвета при  
възвратно-постъпателно  
триене

Оценява се промяна на цвета и зацапването с подложка от кече
За кожи с анилинова апретура, нубук или велур:

• със сух филц след 20 цикъла ≥3-а степен от сивата скала

• с мокър филц след 10 цикъла ≥3-а степен от сивата скала

• с мокър филц, напоен с разтвор на пот а 

• след 10 цикъла ≥ 3-а степен от сивата скала

За други апретирани кожи:
• със сух филц след 50 цикъла ≥3-а степен от сивата скала

• с мокър филц след 20 цикъла ≥3-а степен от сивата скала

• с мокър филц, напоен с разтвор на пот а 

• след 20 цикъла ≥ 3-а степен от сивата скала

ISO 11640
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Препоръчителни стойности Методи за  

изпитване  
съгласно

Устойчивост на цвета на 
водни петна, отнасящи се 
до остатъчен ореол след 
24 часа

≥ 3-а степен от сивата скала
(да няма набъбване на кожената повърхност или други трайни физични 
въздействия и да не се образуват солни петна)

ISO 15700

Устойчивост на цвета на 
химическо чистене

≥3-а степен от сивата скала 
да не пада апретурата (да не се налага допълнително намасляване)

ISO 11643

Устойчивост на огъване
кожи с анилинови непигментни покрития ≥ 20 000 цикъла
кожи с пигментни покрития ≥ 50 000 цикъла

ISO 5402-1

Съпротивление на  
раздиране ≥ 20 N ISO 3377-1

Азобагрила отсъстват b
ISO 17234-1
ISO 17234-2

Съдържание на хром VI ≤ 3 mg/kg ISO 17075
Съдържание на  
формалдехид ≤ 150 mg/kg ISO 17226-1

Съдържание на  
пентахлорфенол ≤ 5 mg/kg ISO 17070

pH и ∆pH
≥ 3,2
Когато стойността на рН е под 4, ∆pH трябва да бъде ≤ 0,7

ISO 4045

а  Алкалният разтвор на изкуствена пот е определен в ISO 11641.
b  Всеки амин, посочен в ISO 17234-1 и ISO 17234-2, да се разглежда като „отсъства”, когато е ≤ 30 mg/kg.

Таблица 2 - Допълнителни характеристики, препоръчителни стойности  
и методи за изпитване 

Характеристики на кожата Препоръчителни  
стойности

Методи за 
изпитване 
съгласно

Устойчивост на цвета на вода ≥ 3-а степен от сивата скала ISO 11642

Адхезия на апретурата (само за кожи с пигментни покрития)
≥ 2 N за 10 mm
адхезия в сухо състояние

ISO 11644

Устойчивост на пукане на студ (само за кожи с пигментни покрития)
- 10 °C
(да няма повреди)

ISO 17233

Протоколът от изпитването трябва да съдържа най-малко:
• позоваване на този стандарт

• идентификация на пробите за изпитване и, ако се 
изисква, процедура за вземане на проби

• дата и място на извършване на изпитването

• резултати от изпитването и брой на образците за 
изпитване

• кондициониране и използваните условия на  
изпитване

• всяко отклонение от този документ.

(БДС Компас)
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как се избира кожа за тапицерия
бДС EN 13336 Обработени кожи. Характеристика на 
кожи за тапицерия. ръководство за подбор на кожи за 
мебели съдържа методите за изпитване и препоръчител-
ните стойности, определя също процедурите за вземане на 
проби и кондициониране на образци. Стандартът не обхва-
ща кожи от дивеч, с обработен косъм и велур.

Характеристиките, препоръчителните стойности и мето-
дите за изпитване са дадени в таблица 1, а допълнителните 
– в таблица 2. Първата съдържа основни характеристики, 
които трябва да бъдат взети предвид, докато тези от втора-
та е необходимо да се съгласуват между заинтересованите 
в зависимост от предвидената употреба на кожата. 

Таблица 1 — Основни характеристики, методи за изпитване  
и препоръчителни стойности

Основни ха-
рактеристики Метод за изпитване съгласно

Препоръчителни стойности

нубук, велур и кожи 
с анилинова апре-

тура

кожи със  
семианилинова 

апретура

кожи с покри-
тия, пигментни 

апретури и 
други

РН и Δ рН EN ISO 4045 ≥ 3,5
Ако стойността на рН 
е < 4,0 
Δ рН ≤ 0,7

≥ 3,5
Ако стойността на 
рН е < 4,0 
Δ рН ≤ 0,7

≥ 3,5
Ако стойността 
на рН е < 4,0 
Δ рН ≤ 0,7

Сила на разди-
ране, средна 
стойност

EN ISO 3377-1 > 20 N > 20 N > 20 N

Устойчивост на 
цвета при  
възвратно- 
постъпателно 
триене:

EN ISO 11640

Обща маса на  
палеца 1 000 g

EN ISO 11641

Алкалният 
разтвор за пот е 
определен в  
EN ISO 11641

Подход при 
оценяване

Промяна в цвета на 
кожата и зацапване на 
филца

Промяна в цвета на 
кожата и зацапване 
на филца
Да няма поврежда-
не на апретурата 

Промяна в цвета 
на кожата и за-
цапване на филца
Да няма повреж-
дане на апрету-
рата

- използва се 
сух филц

50 цикъла, ≥ 3 по сива-
та скала

500 цикъла, ≥ 4 по 
сивата скала

500 цикъла, ≥ 4 по 
сивата скала

- използва се 
мокър филц

20 цикъла, ≥ 3 по сива-
та скала

80 цикъла, ≥ 3/4 по 
сивата скала

250 цикъла, ≥ 3/4 
по сивата скала

- използва се 
филц, напоен с 
изкуствена пот

20 цикъла, ≥ 3 по сива-
та скала

50 цикъла, ≥ 3/4 по 
сивата скала

80 цикъла, ≥ 3/4 
по сивата скала

Устойчивост на 
цвета на изкуст-
вена светлина

EN ISO 105-B02 (Метод 3) ≥ 3 по синята скала ≥ 4 по синята скала ≥ 5 по синята 
скала

Адхезия на по-
критието в сухо 
състояние

EN ISO 11644 — ≥ 2 N/10 mm ≥ 2 N/10 mm

Устойчивост на 
огъване в сухо 
състояние

EN ISO 5402-1 Само за кожи с ани-
линови непигментни 
апретури, 20 000
цикъла (без повреда  
в апретурата от  
напукване)

50 000 цикъла
(без повреда в 
апретурата от  
напукване)

50 000 цикъла
(без повреда в 
апретурата от  
напукване)

Устойчивост на 
цвета спрямо 
водни капки

EN ISO 15700 ≥ 3 по сива скала
(да няма трайно  
набъбване)

≥ 3 по сива скала
(да няма трайно 
набъбване)

≥ 3 по сива скала
(да няма трайно 
набъбване)
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Таблица 2 — Допълнителни характеристики, методи за изпитване  
и препоръчителни стойности

Допълнителни ха-
рактеристики

Методи за 
изпитване 
съгласно

Препоръчителни стойности

нубук, велур и 
кожи с анилино-

ва апретура

кожи със  
семианилинова апретура

кожи с покритие, 
пигментни апретури и 

други
Устойчивост на  
апретурата на  
напукване при студ

EN ISO 17233 - 15 °С (да няма напукване 
на апретурата)

- 15 °С (да няма напукване 
на апретурата)

Поведение при горене

Използва се при от-
съствие на национални 
нормативни актове

EN 1021-1 и
EN 1021-2
Без накисване

Издържа Издържа Издържа

Когато стойностите от двете таблици достигнат очаква-
ните, се препоръчва да се издаде подходящо ръковод-
ство, което да информира потребителя за необходимата  

поддръжка на тапицираните мебели, и инструкция за  
употреба.
(БДС Компас)
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За удобството в автомобила

бДС EN 14906 Обработени кожи за автомобили.  
Методи за изпитване и параметри на изпитването  
съдържа насоки как да се подбере подходящото оценяване 
на експлоатационните качества на тапицерията, както и на 
волана, лоста за превключване на скорости, таблото или 
подлакътниците.
Методите за изпитване, които трябва да бъдат използва-
ни при изпитването на кожи за автомобили, са определени 
в две таблици. Първата посочва основните показатели, а 
втората – допълнителните.

Таблица 1 — Списък на основните показатели

Основни показатели Показатели Метод за изпитване 
съгласно

коментари

Основни характеристики Привидна плътност, маса на 
единица площ

EN ISO 2420

Дебелина EN ISO 2589
Дебелина на повърхностното 
покритие

EN ISO 17186

Характеристики на якост Якост на опън EN ISO 3376
Удължение при скъсване EN ISO 3376
Удължение при определени 
натоварвания

EN ISO 3376

Сила на раздиране EN ISO 3377-1
Адхезия на апретурата EN ISO 11644
Съпротивление на раздиране 
на бод

EN ISO 23910

Коравина при огъване EN ISO 14087
Дълготрайност/ износване Съпротивление на огъване EN ISO 5402-1

Изтриване EN ISO 17076-2
Стареене Промяна в цвета при топлин-

но и хидролитично стареене
EN ISO 17228 Условията (температура, влажност, 

време) да бъдат определени по 
желание на клиента.

Изменение на размерите при 
топлинно стареене

EN ISO 17227
(за измерване на  
свиването)

EN ISO 17228
(процедури на  
стареене)

Условията (температура, влажност, 
време) да бъдат определени по 
желание на клиента
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Устойчивост на светлина Устойчивост на цвета при  
изкуствена светлина и  
високи температури

EN ISO 105-B06 Условия на излагане 3 – стандарт-
ни; апаратура от тип C;
филтърна система BS/SL;
Δ E 4.3 ± 0.4 по синя скала 6 за  
всеки цикъл (изложената синя  
скала за вълна 6 трябва да бъде  
съпоставена с неизложена синя 
скала за вълна 6);
оценяване на пробата: изложената 
област спрямо оригиналната проба 
(без никакво стареене) в съответ-
ствие с EN 20105-A02

Устойчивост на цвета и  
стареене при изкуствена 
светлина и високи  
температури

EN ISO 105-B06 Условия на излагане 3 – стандарт-
ни; апаратура от тип C;
филтърна система BS/SL;
Δ E 4.3 ± 0.4 по синя скала 6 за  
всеки цикъл (изложената синя 
скала за вълна 6 трябва да бъде 
сравнена с неизложена синя скала 
за вълна 6);
оценяване на пробата: изложената 
област спрямо оригиналната проба 
(без никакво стареене) в съответ-
ствие с EN 20105-A02

Устойчивост Устойчивост на възвратно-
постъпателно триене

EN ISO 11640

Устойчивост на поведение 
водни капки

EN ISO 15700 Повърхността за изпитване да бъде 
определена.
Количеството вода да бъде  
определено.

Поведение при отделяне 
на емисии

Помътняване EN ISO 17071 Гравиметричните процедури само 
за сушене са най-малко 7 дни

Летливи органични съедине-
ния (ЛОС)

В момента липсва 
подходящ европейски 
или международен 
стандарт

Мирис В момента липсва 
подходящ европейски 
или международен 
стандарт

Емисии на формалдехид EN ISO 17226-3
Други Устойчивост при хоризон-

тално разпространение на 
пламък

EN ISO 17074 Допълнителни изисквания с 
ъгласно законодателството се  
обсъждат с клиенти

Замърсявания и възможност 
за почистване

ISO 26082-1

Ефект на слаба (рехава) кожа В момента липсват 
подходящ EN или ISO 
стандарти
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Таблица 2 — Списък на допълнителни показатели

Допълнителни пока-
затели

Показатели Метод за изпит-
ване съгласно 

коментари

Устойчивост Устойчивост на цвета при 
миграция

EN ISO 15701

Устойчивост на средства 
против насекоми

EN ISO 11640 10 цикъла, 10 % удължение, 0.4 ml 
DEET (100 %, CAS 134-62-3) върху 
филц с пипета 

Устойчивост на лосион 
против слънце

В момента липсва 
подходящ европей-
ски или междунаро-
ден стандарт

В момента няма разработен стандарти-
зиран лосион против слънце

Други Паропропускливост EN ISO 14268 Без предварителна обработка
Поведение при задържане-
плъзгане

В момента липсва 
подходящ европей-
ски или междунаро-
ден стандарт

Въздухопропускливост EN ISO 9237 Само за кожи с перфорация (площ за 
изпитване 100 cm2, спад на налягането 
100 Pa, смукателната страна на  
кожената повърхност е без корекция  
на страничния ефект)

Стандартът посочва, че протоколите от изпитване трябва да 
съдържат най-малко информацията, определена в използва-
ните методи за изпитване. Необходимо е също да се включи 

допълнително и това, което се изисква в спецификациите.  
(БДС Компас)
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бДС EN ISO 11642 Обработени кожи. изпитвания за 
устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета на вода 
описва метод за различните видове кожи на всички етапи 
от производството. Образец от кожа и парче от придружа-
ваща тъкан се накисват в деминерализирана вода, поста-
вени едно срещу друго с всяка от страните, подложени на 
изпитване. Комбинираният образец се оставя под налягане 
за определено време в подходяща апаратура. След това се 
изсушават и промяната в цвета на образеца за изпитване 
и зацапването на придружаващата тъкан се оценяват с  
помощта на сива скàла.
Кожите с апретура могат да се изпитват със или без 
нея. Основните принципи на изпитването трябва да са в  
съответствие с описаните в ISO 105-A01, като се вземе 
предвид, че основата е кожа.
Стандартът посочва необходимата апаратура и матери-
алите, например рамка от корозионноустойчива стома-
на, в която е поставена правоъгълна тежест с определена 
маса и размери. Апаратурата се конструира така, че когато  
тежестта се отстрани по време на изпитванията, налягане-
то от 12,5 kPa да остава непроменено. Посочват се също 
температурата на сушилнята, размерите на придружава-
щите тъкани, шкурки, сиви скали за оценяване и др.
Стандартът подчертава, че когато за изпитване се използ-
ва цяла кожа от едър или дребен рогат добитък, пробата 
се взема в съответствие с ISO 2418. Описано е подробно 
какво се прави, когато кожата е с апретура, а трябва да 
се изпита без нея. Фактът, че апретурата е отстранена, се  
отбелязва в протокола от изпитването.

Когато няма апретура или ако има, но трябва да се изпи-
та без отстраняването ѝ, обикновено се изрязва образец с 
приблизителни размери 100 mm x 40 mm. Изрязва се също 
едно или няколко парчета от придружаваща тъкан, което 
покрива пробата от кожа.

Процедурата
Образецът за изпитване от кожа и придружаващата тъкан 
се потапят в деминерализираната вода в отделни съдове с 
помощта на извити стъклени пръчки, така че да останат 
потопени. Когато се изпитва едновременно повече от един 
образец, няколко парчета от придружаваща тъкан може 
да бъдат потопени в един и същи съд, но всеки образец 
от кожа се потапян в отделен. Съдовете се поставят във  
вакуумна сушилня, която произвежда вакуум от 5 kPa за  
4 минути, като това се поддържа в продължение на  
2 минути. След това нормалното налягане се възстановява. 
Процедурата се повтаря още два пъти.
Придружаващата тъкан се поставя върху плоча от стъкло 
или акрилна смола и се покрива с образец от кожа надолу 
със страната, подложена на изпитване. 
Натоварващата тежест се загрява предварително в сушил-
нята при 37 °С ± 2 °С за не по-малко от един час. Комби-
нираният образец се поставя между двете плочи в апара-
турата за изпитване и се натоварва с тежестта. За да може 
излишното количество от деминерализирана вода да се  
отдели, апаратурата се наклонява за няколко секунди на 
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всяка от страните си под ъгъл около 30 градуса. Зареде-
ната апаратура се поставя в сушилнята и се оставя при  
37 °С ± 2 °С в продължение на около час и половина. След 
това натоварването се отстранява, комбинираният образец 
се изважда, като се захваща в единия край, и се суши на 
въздух чрез окачване при стайна температура.

Оценяване
Когато комбинираният образец е сух, с помощта на стан-
дартен осветител D65 се оценява визуално зацапването на 
всеки вид влакно в придружаващата тъкан, като се използ-
ва съответната сива скàла. Оценява се и промяната в цвета 
на образеца от кожа. При визуални оценявания по сивата 
скàла за нормална се приема точност от ± 0,5 единици.

Протоколът от изпитване трябва да съдържа следното:
• позоваване на този стандарт

• описание на изпитвания вид кожа и страната,  
която се подлага на изпитване

• дали кожата е с апретура и, ако е така, дали е  
отстранена

• цифрова оценка на степен по сивата скàла, получе-
на за зацапването на придружаващата тъкан, като 
се дава отделна оценка на степен по сивата скàла за 
всеки отделен вид влакно

• цифрова оценка на степен по сивата скàла,  
получена за промяната на цвета на кожения образец 
за изпитване

• подробности за всяко отклонение от описаната 
процедура.

(БДС Компас)
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Често продукти, съдържащи елементи от кожа, например 
етикети върху дрехи, спортни обувки и сакове, се перат в 
перални машини. Затова е разработен метод за изпитва-
не на устойчивост при машинно пране, който е даден в  
бДС EN ISO 15702 кожи обработени. изпитвания за 
устойчивост на обагряния. Устойчивост на обагряния 
на машинно пране. Съгласно този стандарт се оценява 
устойчивостта на обагрянията на кожи, като се използва 
алкален детергент, разработен за текстил. 
Методът е подходящ при оценяване на промяната в  
цвета на обработените кожи, зацапването на придружа-
ващата тъкан и всички промени в апретурата на кожата. 
Може също да се използва при подготовка на кожи за оце-
няване промяната на всички други физични или химични 
свойства по време на машинно пране.
Стандартът посочва обичайна лабораторна апаратура за 
изпитване, състояща се от въртящ се барабан с вместимост 
500 ml, в най-общия случай изработен от стъкло или коро-
зионноустойчива стомана, уплътнен с гумен уплътнител, 
устойчив на разтворители. Необходими са също пръчки с 
определена дължина, гладка тъкан, детергент и сиви скали 
за оценяване.
Комбиниран образец за изпитване от кожата и придружа-
ващата тъкан се разбърква заедно със специални пръчки 
в разтвор за изпиране, изплаква се и след това се изцежда 
и суши. С помощта на стандартна сива скàла се оценява 
промяната в цвета на кожата и придружаващата тъкан и 
ако има такава, се отбелязва всяка промяна на апретурата. 
Общите принципи на изпитване на устойчивост на обагря-
ния са в съответствие с тези, описани в ISO 105-A01, като 
се вземе предвид разликите между материала на текстила 
и кожата.
Подходящо количество от разтвора за изпиране се под-
готвя чрез прибавяне на 4,0 g прах за всеки литър вода и 
енергично се разбърква до пълното разтваряне на твърдо-
то вещество. 100 ml от течността за изпиране и 20 пръч-
ки се поставят в барабана и се затоплят до 40 ºС ± 2 ºС.  

Комбинираният образец за изпитване се поставя в барабана 
и се върти със скорост 40 r/min ± 5 r/min в продължение на  
30 минути, като се поддържа същата температура.
Разтворът за изпиране се отстранява и се заменя със  
100 ml вода отново при същите показатели, но в продълже-
ние на 10 минути. Процедурата за изплакване се повтаря 
още веднъж с прясна вода.
Комбинираният образец за изпитване се отстранява от  
барабана, поставя се между листа от филтърна хартия 
между стъклени плочки. Поставя се тежест от 4,5 kg  
върху горната стъклена плоча и се поддържа налягане за 
една минута. Образецът се изважда, единият му тесен край 
се освобождава и той се поставя хоризонтално върху скара 
в отворено състояние, така че кожата и придружаващата 
тъкан да не се допират. Оставя се да се суши на въздух при 
стандартни условия.
бДС EN ISO 15703 кожи обработени. изпитвания за 
устойчивост на обагряния. Устойчивост на обагряния 
на пране при меки условия определя метод, подходящ 
за оценяване на промяната в цвета на обработените кожи, 
зацапването на придружаващата тъкан и всички промени 
в апретурата.
Комбиниран образец за изпитване от кожата и придружа-
ващата тъкан се разбърква заедно със специални пръчки 
в течност за изпиране, изплаква се и след това се изцежда 
и суши. С помощта на стандартна сива скала се оценява 
промяната в цвета на кожата и придружаващата тъкан и 
ако има такава, се отбелязва всяка промяна на апретурата.
Общите принципи на изпитване на устойчивост на обагря-
ния са в съответствие с тези, описани в ISO 105-A01, като 
се взимат предвид разликите между материала на текстила 
и кожата.
Стандартът посочва необходимата апаратура, състояща се 
от въртящ се барабан с вместимост 500 ml, в най-общия 
случай изработен от стъкло или корозионноустойчива сто-
мана, уплътнен с гумен уплътнител, устойчив на разтво-
рители.
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Образецът се комплектова чрез поставяне на парчето  
придружаваща тъкан върху кожата, като се прикрепват  
например с помощта на две стоманени скоби или зашиват 
с конец от тесните страни. 
Стандартът описва подробно процедурата, как се приготвя 
разтворът, какво количество детергент се прибавя за всеки 
литър вода, необходимата температура. Промяната в цвета 
на лицевата страна на кожата (или страната откъм тялото 
навън) се оценява визуално в съответствие с ISO 105-А02 
или с помощта на инструментален метод в съответствие с 
ISO 105-А05. 
Протоколът и от двете изпитвания – при ръчно и машинно 
пране, трябва да включва:

• позоваване на този стандарт

• описание на вида на изпитваната кожа

• означение на страната, от която е изпитвана  
кожата

• използвания детергент

• използваната придружаваща тъкан

• описание на използваната апаратура

• метода от сивата скàла и цифрова оценка, полу-
чена за промените в цвета на образеца за изпитване

• цифрова оценка, получена за зацапването на  
придружаващата тъкан, като се дава отделна оценка 
за всеки вид влакно

• подробности за изменението на апретурата, ако е 
нанесена такава

• подробности за всички промени в процедурата

• дата на изпитването.

(БДС Компас)
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бДС EN ISO 11641 Обработени кожи. изпитвания за 
устойчивост на цвета. Устойчивост на цвета на пот  
описва метод, който може да се използва за всички видове 
кожи на всеки етап от производството. Намира най-голя-
мо приложение при ръкавици, облекла, подплати, а също и 
при лицеви кожи, предназначени за горната част на обувки 
без подплата. При този метод се използва разтвор от синте-
тична пот, за да се симулира действието на човешката. Но 
тъй като потта на отделните индивиди се различава значи-
телно, не е възможно да се създаде метод с универсална 
точност. Описаният в този стандарт разтвор на алкална 
синтетична пот в повечето случаи дава резултати, съответ-
стващи на тези с естествена.
Процедурата е следната: образец за изпитване от кожа и 
парче от придружаващата тъкан се накисват в разтвор от 
синтетична пот. Оставят се под налягане за определено 
време в подходяща апаратура и след това се изсушават. 
Промяната в цвета се оценява с помощта на сивите скàли. 
Апаратурата за изпитване се състои от рамка от корози-
онноустойчива стомана, в която е поставена правоъгълна 
тежест с приблизителна маса от 5 kg и с приблизителни 
размери на напречното сечение 115 mm х 60 mm, така че да 
може да се приложи равномерно налягане от 12,5±1,0 kPa 
върху комбинирания образец. Стандартът посочва и изис-
кванията за сушилня, придружаващи тъкани, деминерали-
зирана вода, алкален или кисел разтвор от синтетична пот, 
дребнозърнеста шкурка на хартиена основа, сиви скали за 
оценяване, колби и др.
Когато за изпитване се използва кожа от едър или дре-
бен рогат добитък, образецът се взима в съответствие с  
ISO 2418 Обработени кожи. Химични, физични,  
механични изпитвания и изпитвания за устойчи-
вост. Място за вземане на проби. Стандартът посочва  

Устойчивост на цвета на пот

подробно какво се прави в зависимост от това дали кожата 
е с апретура или без. 
Образец за изпитване от кожа и придружаващата тъкан 
се потапят изцяло в разтвор от синтетична пот в отделни  
съдове с помощта на извити стъклени пръчки. Съдовете се 
поставят във вакуумната сушилня, произвеждаща вакуум 
от 5 kРа за 4 минути, като вакуумът се поддържа в продъл-
жение на две минути. Нормалното налягане се възстановя-
ва. Процедурата се повтаря още два пъти.
Протоколът от изпитването трябва да съдържа:

• позоваване на този стандарт

• описание на изпитвания вид кожа и страната, коя-
то се изпитва

• дали кожата е с апретура, и ако е така, дали е  
отстранена

• вид на използвания разтвор от пот

• цифрова оценка по степен от сивата скàла, полу-
чена за зацапването на придружаващата тъкан, като 
се дава отделна оценка по степен от сивата скàла за 
всеки отделен вид влакно

• цифрова оценка по степен от сивата скàла, полу-
чена за промяната в цвета на образеца за изпитване 
от кожа

• подробности за всяко отклонение от описаната 
процедура. 

(БДС Компас)
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Тинж. Вержиния Грозданова: 
българските производители трябва да 

участват в техническите комитети, за да 
бъдат в крак с времето

Д-р инж. Вержиния Гроздано-
ва е завършила ВХТИ – София 
през 1980 г., специалност „Тех-
нология на кожите и изделия 
от кожи“. Започва работа в 
Базата за внедряване и раз-
витие – БТР към СО „Пирин” 
като научен сътрудник. През 
1990 г. постъпва на работа в 
„Несмашинженеринг” ЕООД 
като научен сътрудник. През 
1991 г. защитава докторска 
дисертация. От 1993 г. досега 
работи като ръководител на 
изпитвателна лаборатория 
за кожи и продукти от кожа 
към същата фирма, която 
впоследствие е акредитира-
на съгласно БДС EN ISO/IEC 
17025 за изпитване на този 
тип продукти. През периода 
2015-2017 е хоноруван препо-
давател по специалността 
„Технология на изделия от 
кожи“ към ХТМУ. От 1995 г. 
e експерт в ТК 11 „Кожи, ко-
жени изделия”, а повече от 10 
години е председател на ТК 50 
„Лични предпазни средства”. 
Участвала е в превода и тех-
ническата редакция на много 
стандарти от областта на 
действие на двата комитета.

Интервю – Инж. Грозданова, 
откога се занимавате със 
стандартизация?
– Със стандартизация се занимавам от 
1993 г. след постъпването ми като ръково-
дител на изпитвателната лаборатория за 
кожи и продукти от кожи в „Несмашин-
женеринг“ ЕООД към бившия „Институт 
по кожарска и обувна промишленост“. 
През тези години към Института за стан-
дартизация бяха създадени два важни за 
кожаро-обувния бранш технически ко-
митета – ТК 11 „Кожи и кожени изделия“ 
и ТК 50 „Лични предпазни средства“.  
В ТК 11 се въвеждаха като български 
стандарти европейски стандарти, свър-
зани с методите за изпитване и изис-
кванията за кожи за обувки, облекла 
и тапицерия, както и изискванията за  
готовите продукти, а в ТК 50 се въвеж-
даха стандарти, свързани с методите за 
изпитване и изискванията за личните 
предпазни средства, към които спадат  
защитните обувки и облекла. 

Обувната и кожарска терминология съ-
държа много специфични термини, с про-
изход от различни езикови групи. Тази 
терминология се съдържа само в специа-
лизирани речници, които трудно се на-
мират, тъй като се издават рядко. По тази 
причина от съществено значение е да се 
познава тази специализирана термино-
логия и преведените европейските стан-
дарти да бъдат разбираеми преди всичко 
за специалистите, които ги ползват. От 
друга страна, термините, използвани в 
стандартите, трябва да звучат разбираемо 
и за масовия ползвател, тъй като кожите 
и продуктите от кожи се ползват от всич-
ки. Специалистите в страната, които са 
запознати с тази терминология, са много 
малко. Научих специализираната терми-
нология на чужд език в университета,  
където като студенти и по-късно като док-
торанти трябваше да превеждаме тексто-
ве от оригинални специализирани книги 
на чужд език. Това ми даде възможност 
при публикуване на европейските стан-
дарти в областта на кожите, облеклата и 
обувките да мога да ползвам важната за 
мен специализирана информация, която 
се съдържа в тях.
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са преди всичко огромен източник на ценна информация. 
Дори във въведенията и забележките при внимателно про-
читане на стандартите ползвателят може да открие важна 
за него информация. Участието на фирмата със статут на 
активен член в техническите комитети ми даде възмож-
ност като експерт да гласувам проектите на европейските 
стандарти и при необходимост да изразявам коментари, 
както и да получавам своевременна информация относно 
нови методи за изпитване, необходима апаратура за оце-
няване на съответствие, и най-актуалните изисквания към 
кожите и продуктите от кожа. За да бъдат в крак с времето, 
българските производители трябва да участват в техниче-
ските комитети, като освен получаване на полезна специа-
лизирана информация чрез изразяване на мнения и комен-
тари те ще могат пряко да участват в стандартизационния 
процес.

– Доколко са важни стандартите във 
Вашата област?
– Кожите са обект на международна търговия по целия 
свят. Освен това от тях се произвеждат продукти като 
обувки, облекла, тапицерия на автосалони и мебели, едра 
и дребна галантерия, които се използват от масовия потре-
бител. По тази причина стандартите, описващи изисква-
нията към кожите и продуктите от кожа, са изключително 
важни. Поради недостига на кожи в световен мащаб през 
последните години цените им значително нараснаха. Това 
доведе и до увеличаване цените на продуктите от кожа. 
Съответствието с изискванията за експлоатационните  
характеристики гарантира на потребителя качествени  
продукти. Обувките са в близък или директен контакт с 
кожата на стъпалото, а ръкавиците са в директен контакт 
с кожата на ръцете. Кожите за тапицерия също могат да  
бъдат в директен контакт с човешката кожа. Въвеждането на  
CEN ISO/TR 16178 дава важна информация за потенци-
ална възможност за наличие на критични субстанции в 
кожите и обувките. Изискванията за безопасност на кожи-
те се предявяват към все повече опасни субстанции и са 
описани в Приложение ХVІІ на Регламент (EC) 1907/2006 
(REACH). Преработката на кожи е свързана със замърся-
ване на околната среда. Стандартите, свързани с оценяване 
на екологичните критерии, обръщат вниманието на произ-
водителите към производство на кожи, щадящо околната 
среда, и оползотворяване на отпадъците от кожи.

Във връзка с международната търговия и с оглед коректно 
деклариране на произхода на произведените кожи, инте-
рес представлява БДС EN 16484:2016, в който са регламен-
тирани условията за определяне на произхода. Естестве-
ните кожи често са обект на успешна имитация, особено 
когато в готовия продукт се влагат колагенови влакна. В  
БДС EN ISO 17131:2012 е приложен снимков материал с 
цел идентификация на кожата с помощта на микроскоп. 

Въвеждането на европейските стандарти като български 
не изключва необходимостта от разработване на  стандар-
ти на национално ниво. В началото на прехода във връзка 
със свободното движение на стоки бяха отменени голям 
брой български стандарти, между които попаднаха и та-
кива, свързани с размерните характеристики, които са 
типични за различни държави, пол, раса. Впоследствие 
отмяната на тези и други стандарти се отчете като греш-
ка и в днешно време отмяната на българските стандарти 
се извършва след обществено допитване и внимателно  
обсъждане. В тази връзка участвах при актуализирането 
на няколко български стандарта за кожи, като включихме 
новите методи за изпитване и експлоатационни изисква-
ния, както и изискванията за безопасност. През тази годи-
на ще взема участие и при актуализиране на БДС 515:1988  
„Обувки“ и БДС 4530:1981 „Обувки бебешки“. Тези стан-
дарти са особено важни, тъй като обувките са обект на ма-
сово потребление, но за да бъдат удобни формата и разме-
рите им, трябва да бъдат съобразени с антрометричните 
размери на българските стъпала.
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Кожите, вложени в тапицерия на мебели или автосало-
ни, често са обект на спор между търговец и купувач по 
отношение означаване на вида. От тази гледна точка ин-
терес предизвиква EN 16223:2013, който представлява 
ръководство за означаване и описание на вида на кожите 
за тапицерия и автомобилен интериор. Поради специфич-
ните термини особено важни в област „Кожи и продукти 
от кожи“ са терминологичните стандарти. Повечето спе-
цифични термини не могат да се намерят или не са дадени 
съвсем точно в техническите речници. В програмата на 
ТК 11 е включен и предстои да бъде въведен чрез превод 
на български език ЕN 15987:2015 „Обработени кожи. Ос-
новни термини. Основни термини в търговията с кожи“. 
Въведени с превод на български език са и терминологични 
стандарти от областта на технологията за производство на 
обувки и техните съставни части, както и за конструиране-
то на обувки.

– Това, че по дефиниция стандартите са 
доброволни, означава ли, че може и без 
тях?
– Доброволното прилагане на стандартите не означава, 
че можем да произвеждаме продукти, без да се интересу-
ваме какви са техните характеристики, какво съдържат и 
безопасни ли са те за нашето здраве и за околната среда. 
Качеството на съвременния живот и конкурентната среда, 
пред която е изправен всеки производител, обуславят при-
лагането на стандартите и съответствието с техническите 
спецификации като бързо, ефективно и ефикасно средство 
за доказване конкурентоспособността на продукта и дават 
възможност за реализирането му извън пределите на стра-
ната.
Позоваването и правилното прилагане на стандартите 
в наредби, договори и тръжни документации гарантира 
професионално оценяване на качеството на продуктите и 
тяхната безопасност. И обратно, нерядко в практиката се 
наблюдават и случаи, при които в техническите специфи-
кации, цитирани в документация, се нормират стойности, 
които противоречат на заложените в международните и 
български стандарти, което създава сериозни проблеми 
при оценяване на съответствието.



БДС Компас, брой 1/201820

Н
А

 Ф
О

КУ
С новият стандарт ISO 31000 опростява 

управлението на риска

Все по-често частните и обществените организации в 
цял свят, независимо от техния вид и големина, се изпра-
вят пред рискове, като уронване на престижа и името, 
киберпрестъпления, политически рискове и тероризъм. 
Наскоро публикуваното ново издание на ISO 31000 цели 
да помогне при управлението на риска.
Рискът може да застраши всяко решение от нашия живот, 
но за някои избори е необходимо да се приложи структури-
ран подход. Например, човек на ръководен пост или пред-
ставител на правителството може да се наложи да вземе 
рисковано решение в много сложна ситуация. Справянето 
с риска е част от работата на лидерите и ръководствата на 
организациите и е определящо за управлението на всички 
нива.
Практиките от миналото при управлението на риска вече 
не са адекватни за справяне със заплахите днес и трябва да 
бъдат усъвършенствани. Този извод е залегнал при прера-
ботването на ISO 31000 Управление на риска. Указания, 
чието най-ново издание се публикува през февруари. 

ISO 31000:2018 предоставя по-ясни, по-кратки и по-пре-
цизни насоки, които ще подпомогнат организациите да 
използват принципите за управление на риска, за да по-
добрят своето планиране и да взимат по-добри решения. 
Основните промени в сравнение с предишното издание са 
следните:

• Преработени са принципите за управление на  
риска, които са ключови критерии за успех.

• Поставен е акцент върху лидерството на висше-
то ръководство, което трябва да създаде условия за  
интегрирано управление на риска във всички дейности 
на организацията.

• Поставен е по-голям акцент върху повтарящия се 
характер на управлението на риска, прилагането на 
нов опит, знания и анализи при прегледа на елементи-
те, действията и мерките за контрол на всеки етап 
от процеса.

• Рационализирано е съдържанието, като се обръща 
повече внимание на поддържането на модел на отво-
рени системи, при който редовно се обменя информа-
ция с външната заобикаляща среда, за да се отговори 
на многобройните потребности и обстоятелства.

Джейсън Браун, председател на техническия комитет  
ISO/TC 262 Управление на риска, който е разработил 
стандарта, казва: „Преработеното издание на ISO 31000 
поставя акцент върху интегрирането в организацията и 
ролята на лидерите и тяхната отговорност. Хората, които 
се занимават с управлението на риска, често не са част от 
основното управление на организацията, и този акцент 
ще им помогне да стане ясно, че управлението на риска е  
неделима част от дейността.”
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Всяка точка от стандарта е преразгледана, така че той 
да стане по-ясен и написан на по-прост език с цел да се 
улесни неговото разбиране и да го направи достъпен за 
всички заинтересовани. Изданието от 2018 г. поставя по-
голям акцент върху създаването и запазването на стойност 
като основен движещ фактор от управлението на риска и  
обръща внимание на други свързани принципи като посто-
янно подобряване, включване на всички заинтересовани 
страни, адаптиране към спецификата на организацията и 
отчитане на човешките и културни фактори.
Рискът е определен като „влияние на неопределеността за 
постигане на целите”, което се фокусира върху влиянието 
на непълните знания за събития или обстоятелства върху 
вземането на решения в организацията. Това изисква да 
се направи промяна в традиционното разбиране за риска, 
като стимулира организациите да адаптират управлението 
му спрямо своите потребности и цели – една от основните 
ползи от стандарта. Джейсън Браун обяснява: „ISO 31000 
предлага рамка за управление на риска, която подпома-
га всички дейности, включително вземането на решения 
на всички нива в организацията. Рамката и процесите от  
ISO 31000 трябва да бъдат интегрирани в системите за 
управление, за да осигурят последователност, ефикасност 
и ефективност на управленския контрол във всички дей-
ности на организацията.” Това включва стратегическо и 
оперативно планиране, устойчивост на организацията,  
информационни технологии, корпоративно управление, 
човешки ресурси, съответствие, качество, здраве и безо-
пасност, непрекъснатост на дейността, управление при 
кризи и сигурност.

Новото издание на стандарта не е само нова версия на  
ISO 31000. То дава ново значение на начина, по който ще 
се управлява рискът в бъдеще. Стандартът дава указания, 
а не изисквания, и не е предназначен за целите на сертифи-
кацията. Това предлага гъвкавост на висшето ръководство 
да го прилага по начин, който отговаря на потребностите и 
целите на самата организация. 
Новото издание на ISO 31000:2018 е въведено и с превод 
на български език.
(БДС Компас)


