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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на БДС 17412:20ХХ 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 12.01.2021. 
 
 
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 81 „Пластмаси“. 
 
 
В стандарта е направено позоваване на следните български стандарти: 
 

- на БДС 16031:84 

- на БДС 16197:85 

- на БДС 16436:86 

- на БДС EN 1186 (всички части) 

- на БДС EN 13130 (всички части) 

- на БДС EN 13972 

- на БДС EN 13974 

- на БДС EN ISO 291  

- на БДС EN ISO 472 

- на БДС EN ISO 10012 

- на БДС EN ISO 7500-1 
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1 Обект и област на приложение 
 
Този стандарт се отнася за еднократни потребителски термоформовани опаковки с вместимост до 750 ml с 

фoрмата на пресечен конус (кофички) и борт за затваряне чрез заваряване на капака. 
 

Стандартът определя изискванията, методите за вземане на проби, методите за изпитване на кофички, 

произведени от термопласти (полипропилен (РР); полистирен (PS), полилактид (PLA) и други термопласти). 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Прилагането на този стандарт не освобождава производителя или купувача от изпълняване на 
изискванията на европейските и/или националните нормативни актове в областта. 

 
 

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 16031:84 Опаковка. Термини и определения 
 

БДС EN 1186 (всички части) Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. 
 

БДС EN 13130 (всички 

части) 

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Вещества в 
пластмаси, подлежащи на ограничение. 
 

БДС 16197:85 
Опаковка потребителска. Основни термини и определения 
 

БДС 16436:86 Опаковка. Номенклатура на показателите на качеството 
 

БДС EN 13972 Съдове от твърда пластмаса. Определяне на номинална, пълна до ръба и 
пълна вместимост и измерване на пълната до ръба и на пълната вместимост 
 

БДС EN 13974 Контейнери от твърда пластмаса. Изисквания за допустими отклонения за 
размери, маса и обем 
 

БДС EN ISO 291 Пластмаси. Стандартни атмосферни условия за кондициониране и изпитване 
(ISO 291) 
 

БДС EN ISO 472 Пластмаси. Речник (ISO 472) 
 

БДС EN ISO 10012 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на 
измерване и техническите средства за измерване (ISO 10012:2003) 
 

ISO 7500-1 Метални материали. Калибриране и проверка на статични машини за 
едноосово изпитване. Част 1: Машини за изпитване на опън/натиск. 
Калибриране и проверка на системата за измерване на сила  

 

 

3 Термини и определения  
 
За целите на този стандарт се прилагат термините и определенията от БДС EN ISO 472, заедно със следните: 

 

3.1 
номинален обем 

обем, за който е проектирана опаковката 
 

Източник: БДС EN 13974, определение 2.5 
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3.2 

общ обем 
общият вътрешен обем на затворения съд 

 
Източник: БДС EN 13974, определение 2.6 

 

3.3 
технологичен отпадък  

остатъци от полимерния лист след формоване (технологичен отпадък) от материали, предназначени за 
контакт с храни, които не са били в съприкосновение с храна или замърсени по друг начин, и са преработени 

в производствените помещения в нови предмети в съответствие с правилата за добра производствена 

практика. 
 

3.4 
борт 

равна повърхност при отвора на кофичката, перпендикулярна на оста ú, предназначена за заваряване на 
капака 

 

3.5 
стиф 

правилна и устойчива фигура от поставени една в/върху друга опаковки  
 

Източник: БДС 16031:1984, определение 83 

 
3.6 

стъпка на стифиране 
разтояние между два борта на кофичките и извадена от него дебелината на един борт  

 
3.7 

федер (мустак)  

материал като влакна или израстък по контурните линии на борта 
 

3.8  
партида 

определено количество от някакъв артикул, изработен или произведен при условия, които се считат за 

еднакви  
 

Източник: БДС EN ISO 472, определение 2.560 

 
 
4 Класификация  
 
4.1 Вместимост и допустими отклонения 
 
В зависимост от вместимостта кофичките са, както следва: 

 
• За 500 ml  

• За 400 ml  

• За 300 ml  
• За 200 ml  

 
Допускат се и кофички с различна от посочената вместимост по споразумение между производител и 

потребител.  
 

Минималния пълен обем не трябва да бъде по-малък от номиналния обем. 

 
Допустимите отклонения от вместимостта на кофичките трябва да съответстват на посочените в таблица 1.  
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Tаблица 1 – Допустими отклонения от вместимостта на кофичките 

 
Обем (V) a 

 

Номинален обем 
 

Минимален обем 
 

Милилитри (ml) Милилитри (ml) % от номиналния обем 

 

15≤ V ≤ 100 до 100 +10 

100 ≤ V ≤ 300 до 300 +10 

300 ≤ V ≤ 750 до 750 +15 

a Допускат се и други обеми на кофичките след предварително съгласуване между производител и клиент. 

 

Източник: БДС EN 13974, таблица 1, преработена.  
 

4.2 Маса на кофичките и допустими отклонения 
 

Масата на празните кофички и допустимите отклонения от масата им трябва да съответстват на посочените 
в таблица 2. 

 

Таблица 2 – Допустими отклонения от масата на кофичките 
 

Маса (М) 

(g) 

Допустими отклонения % 

1< M ≤ 5 ± 15 

> 5 < M ≤ 10 ± 14 

> 10 < M ≤ 30 ± 7,5 

 

Източник: БДС EN 13974, таблица 5, преработена. 
 

 

5 Изисквания 
 
5.1 Външен вид 

 
Не се допускат чужди включения и черни точки по дъното и околните стени на кофичките. По кофичките не 

се допускат дупки, деформации и сцепвания. Опаковките не трябва да имат остри режещи ръбове и федери 
(мустаци). 

 
5.2 Размери 

 

Размерите на кофичките и допустимите отклонения трябва да съответстват на посочените в таблица 3. 

 

Таблица 3 – Размери на кофичките и допустими отклонения  

Параметри Мерна 
единица 

Номинален обем 
 

ml 500ml 400 ml 300 ml 200 ml 

Външен диаметър при отвораа mm 95−0,60
+0,10 

 

95−0,60
+0,10 

 

95−0,60
+0,10 

 

95−0,60
+0,10 

 

Дебелина на борт mm 1,0−0,10
+0,25 

 

1,0−0,10
+0,25 

 

1,0−0,10
+0,25 

 

1,0−0,10
+0,25 

 

Дебелина на околна стена mm >0,18 >0,18 >0,18 >0,20 

Дебелина на дъно mm >0,50 >0,50 >0,50 >0,50 
 

а ЗАБЕЛЕЖКА: Допускат се и други размери на външния диаметър при отвора 
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5.3 Физико-механични свойства  

 
5.3.1 Повърхнината на борта трябва да бъде перпендикулярна на геометричната ос на кофичката. 
 
5.3.2 Не се допуска затягане (заклинване) на стифираните кофички.  

 

5.3.3 Устойчивост на вертикално осово динамично натоварване  
 

Кофичката трябва да издържa на вертикално осово динамично натоварване не по-малко от 100 N без 
деформации и нарушаване на целостта на стените и дъното, когато се определя съгласно метода, описан в 

точка 7.3 на този стандарт. 

 
5.3.4 Устойчивост на вертикално осово статично натоварване 

 
Кофичката трябва да издържи на вертикален статичен натиск без деформации и нарушаване на целостта на 

стените и дъното не по-малко от 3 kg, приложен за време 24 часа при температура 23 оС, когато се определя 
съгласно метода, описан в точка 7.4 на този стандарт. 

 

5.3.5 Затваряне на кофичките 
 

Затварянето на напълнените кофички се извършва чрез заваряване на алуминиево фолио, покрито от едната 
страна с топлозаваряем лак, подходящ за вида на полимера, от който е произведена кофичката. 

 

5.4 Изисквания относно химическата безопасност на кофичките при контакт с храна съгласно 
европейското и национално законодателство  

5.4.1 Кофичките трябва да се произвеждат от материали, годни за контакт с храни, и съдържащи само 
разрешени вещества, посочени в списъците на приложимото европейско и национално законодателство в 

областта. 

5.4.2 Кофичките трябва да се произвеждат в съответствие с добрата производствена практика за материали 

и предмети, предназначени за контакт с храни, така че при нормални или предвидими условия на използване 

в храната да не преминават вещества от тях в количества, които може: 

а) да застрашат здравето на хората; 

б) да предизвикат неприемлива промяна в състава на храните; 

в) да предизвикват влошаване на органолептичните характеристики на храните 

5.4.3 Кофичките трябва да отговарят на границите за специфична миграция на характерните за съответния 

материал вещества, определени при условията най-тежък реален контакт – вид на моделна среда/храна, 
време и температура. 

 
5.4.4 Кофичките трябва да отговарят на границите за обща миграция в моделни среди или в храни, 

определени при условията най-тежък реален контакт – вид на моделна среда/храна, време и температура. 

 
5.4.5 При влагането на технологичен отпадък от производството на материали от пластмаси, предназначени 

за контакт с храни, кофичките трябва да отговарят на изискванията за специфична и обща миграция на 
характерните за съответния материал вещества, определени при условията най-тежък реален контакт – вид 

на моделна среда/храна, време и температура. 
 

 

6 Допълнителни изисквания  
 
6.1 Печатът на кофичките трябва да се извършва с мастила, които отговарят на следните санитарно-хигиенни 

изисквания: 
 

а) да не застрашават здравето на хората; 
б) да не предизвикват неприемлива промяна в състава на храните; 
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в) да не предизвикват влошаване на органолептичните характеристики на храните 

 

6.2 Мастилата, които се използват за печат на кофичките, трябва да отговарят на изискванията, посочени в 
Декларацията на Европейската комисия относно политиката за мастила за печат на опаковки, предназначени 

за контакт с храни и изискванията на съответните европейски и национални нормативни актове за 
специфична и обща миграция на характерните за съответния материал вещества, определени при условия, 

адекватни на условията на най-тежък реален контакт – вид на моделна среда/храна, време и температура. 

 
6.3 Топлозаваряемият лак трябва да бъде подходящ за заваряване към материала на кофичките и да отговаря 

на изискванията, посочени в Декларацията на Европейската комисия относно политиката за лакови покрития, 
предназначени за контакт с храни изискванията и изискванията на съответните европейски и национални 

нормативни актове за специфична и обща миграция на характерните за съответния материал вещества, 

определени при условия, адекватни на условията на най-тежък реален контакт – вид на моделна среда/храна, 
време и температура. 

 
 

7 Методи на изпитване 
 
7.1 Вземане на проби 

 
За всяко изпитване се вземат по 5 броя кофички на случаен принцип при започване и при приключване на 

всяка партида, ако не е определено друго в плана по качество на производителя. 
 

Големината на партидите трябва да бъде определена в плана по качество на производителя. 

 
7.2 Кондициониране 

 
Изпитванията на опаковките трябва да се извършват след кондициониране при 23 оС и относителна влажност 

50% съгласно БДС EN ISO 291, но не по-рано от 24h след производството им. 

 
7.3 Измерване на размери 

 
Размерите, определни в 5.2 се измерват с универсално средства за измерване (СИ) – микрометър или шублер 

с точност до 0,01mm. 
 

7.4 Устойчивост на динамично вертикално осово натоварване  

 
7.4.1 Апаратура 

 
Машина за изпитване на натиск, подходяща за обхвата на прилаганата сила и снабдена с две квадратни, 

плоски успоредни плочи с размери 100 cm х 100 cm. Плочите може да бъдат и кръгли, но трябва да бъдат с 

размери, достатъчни да обхванат изпитваната проба. Повърхностите на плочите трябва да бъдат гладки и 
плоски и да имат отвор за отвеждане на въздуха от вътрешността на кофичката.  

 
Машината трябва да има възможност за осигуряване на постоянна скорост на преместване на плочите с  

20 mm/min с точност ±10% и трябва да е възможно регулиране на разстоянието между тях до височината на 

кофичката. 
 

Притискащото устройство на машината трябва да бъде разположено в центъра на плочите на една линия с 
приложената сила и повърхностите на плочите трябва да бъдат разположени под прави ъгли към линията на 

приложената сила и да са успоредни. 
 

Машината за изпитване на натиск трябва да е снабдена със средства за отчитане или записване на силата, 

приложена върху изпитваната проба. В условията на експлоатация точността на апаратурата трябва да бъде 
клас 1 съгласно ISO 7500-1. Грешката на отчитане или записана максимална сила във всяка точка на обхвата, 

в който се използва машината, не трябва да надвишава ±1%, а грешката на отчетеното отклонение на 
плочите не трябва да надвишава 1 mm. 
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Ако записването на силата се осъществява с електронни средства за обработка на данни и програмни 
продукти, честотата на събиране на данни трябва да най-малко осем за секунда. 

 
Системата за метрологично потвърждаване на машината за изпитване трябва да отговаря на изискванията 

на БДС EN ISO 10012. 
 

7.4.2 Процедура 

 
Кофичка, кондиционирана съгласно 7.1 се поставя вертикално на дъното в средата, между двете успоредни 

плочи на машината за изпитване на натиск, и се притиска със скорост 20 mm/min. Отчита се силата в Newtons 
(N), при която се получава първата деформация на кофичката. Изпитват се по пет проби.  

 

7.4.3 Изразяване на резултатите 
 

За всяка от изпитваните проби се отчита и записва максималната сила, в Newtons (N) на устойчивостта на 
деформация при смачкване. Като резултат от изпитването се изчислява и се записва средната стойност на 

устойчивостта на динамично вертикално осово натоварване, получена от петте проби. 
 

7.5 Устойчивост на статично вертикално осово натоварване 

 

Изпитването на устойчивостта на статичен натиск се извършва, като кондиционираната кофичка се натоварва 

с маса 3 kg при 23 oС за 24 часа. Изпитват се 5 паралелни проби. Визуално се отчита наличието на деформации 
на 5-те паралелни проби. Приема се, че кофичките са издържали изпитването, ако няма деформации на 5-те 

паралелни проби. 

 
7.6 Органолептичните характеристики на опакованите храни 

 
Изпитването на органолептични характеристики на опакованите храни се извършва в съответствие с 

изискванията на Наредба 2 /2008 на МЗ, МОСВ и МЗГ. 

 
7.7 Специфична миграция 

 
Изпитванията за специфична миграция се извършват съгласно изискванията на серията стандарти БДС ЕN 

13130 - всички части и вътрешнолабораторни методики за специфични вещества, необхванати от частите на 

БДС ЕN 13130. 
  

7.8 Обща миграция 
 

Изпитванията за обща миграция се извършват съгласно изискванията, посочени в съответните европейски и 
национални нормативни актове, и БДС ЕN 1186 - всички части.   

 
 
8  Маркировка и опаковка  
 

Всяка кофичка трябва да е маркирана, както следва: 
 

8.1 Знакът за контакт с храни трябва да бъде трайно поставен  

 

 
 

8.2 Маркировката за рециклиране трябва да бъде трайно поставена.  
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8.3 Еднократните опаковки се подреждат в стифове, които се опаковат в оцветени пликове от полиетилен 
(РЕ) или полипропилен(РР) и се поставят в каси от вълнообразен картон. Касите се транспортират върху 

палети. Всички елементи на транспортната опаковка трябва да отговарят на изискванията на 
законодателството за материали и предмети, предназначени за контакт с храни.  

 
8.4 Допуска се транспортна опаковка, различна от посочената, която не противоречи на законодателството, 

и е съгласувана между производител и потребител. 

 

8.5  Всяка каса от вълнообразен картон се етикетира и трябва да съдържа следната информация: 

̶  наименование на производителя 

̶  наименование на артикула 

̶  количество 

̶  дата на производство 

̶  смяна 

̶  номер на партида 

 
 
9 Протокол от изпитване 
 
Протоколът от изпитване трябва да съдържа следната информация: 

 

а) позоваване на този стандарт; 

б) идентификация на кофичката; 

̶  вид на материала, от който е произведена; 

̶ марка и производител на материала на кофичката (основен материал и мастербач); 

̶  производител на кофичката; 

̶  вместимост на кофичката; 

в) размери на кофичката; 

г) описание на външния вид; 

д) устойчивост на динамично осово наоварване; 

е) устойчивост на статично осово натоварване; 

ж) дата на изпитване. 
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