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Тази брошура е безплатна

brochure BUL.indd   2 18.12.2013   13:48:31



3

Тази брошура е изготвена в рамките на проекта 
IMAGEEN - Въвеждане на еко-дизайн мерки в 
малки и средни предприятия чрез мрежата 
Enterprise Europe Network

Проектът е съфинансиран от Европейската 
комисия по Рамкова програма за 
конкурентоспособност и иновации (CIP)

Въведение 
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Тази брошура е изготвена за професионалисти от областта на опаковките 
– производители на опаковки, производители на материали за 
опаковки, опаковащи фирми, вносители на опаковки и опаковани стоки, 
дистрибутори на опаковани стоки, дизайнери на опаковки и други фирми 
с отговорно отношение към околната среда
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Производители/опаковчици/вносители, които предлагат опаковки 
и/или пакетирани продукти на пазара, са отговорни за правилното 
управление на продукта/опаковката, дори след като са били изхвърлени 
от потребителя. Това е известно като разширена отговорност на 
производителите, която се отнася за опаковките и отпадъците от 
опаковки в ЕС.

Управлението на отпадъци от опаковки е по-ефикасно и по-евтино, ако 
производителят/опаковчикът/вносителят вземе предвид въздействието 
на опаковките върху околната среда през целия жизнен цикъл, а не 
само когато те се превръщат в отпадъци. По този начин ефектът върху 
околната среда може да бъде смекчен още при проектирането на 
продуктите и опаковките.

Разширена отговорност  
на производителите 
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Съобразяването на въздействието на продукта върху околната среда 
през целият му жизнен цикъл, с цел намаляване на това въздействие по 
време на проектиране, развитие и планиране на продукта, е известно 
като еко-дизайн.

Еко-дизайн на продукта
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При проектиране и оценка на опаковката трябва да се предвидят 
мерки за намаляване на консумацията на ресурси по цялата верига на 
добавената стойност.

Трябва да се търси баланс между намаляване количеството на 
ресурсите, използвани за опаковане и възможните щети или разваляне 
на опаковани стоки, които биха настъпили вследствие на неподходяща 
опаковка.

Еко-дизайн на опаковки
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»Опаковка« означават всички продукти, направени от всякакви 
материали, които се използват за съхранение на съдържанието, за 
предпазване, боравене, доставяне и представяне на стоки, от суровини 
до преработени стоки, от производителя до ползвателя или потребителя. 
Необоротни изделия, използвани за същите цели, също се считат за 
опаковки.

Опаковка
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Опаковката представлява система, която 
обикновено се състои от:

 • Опаковане за продажба или първична 
опаковка, напр. опаковка, замислена като 
единица стока за продажба на крайния 
потребител на мястото на покупката;

 • Групова опаковка или вторична опаковка, 
напр. опаковка, създадена за групиране на 
определен брой търговски единици на мястото 
на покупката, независимо дали тя се продава в 
този вид на крайния ползвател или потребител, 
или служи само като средство за попълване 
на рафтовете на мястото на продажба; тя може 
да се отстранява от продукта, без това да се 
отрази на характеристиките му;

Опаковката като система
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Различните елементи на опаковката се допълват взаимно и представляват 
една система, която трябва да бъде оценена като цяло, за да се намери 
най-доброто решение. Необходимата здравина на опаковката се постига 
чрез различни комбинации от горните три вида, напр. по-здрава 
транспортна опаковка и по-слаби първична и групова опаковка и 
обратно.

 • Транспортна опаковка или 
третична опаковка, напр. 
опаковка, предназначена за 
улесняване на боравенето 
и транспортирането на 
някакъв брой артикули или 
на групови опаковки , за 
предотвратяване на физически 
повреди при транспортирането. 
Транспортните опаковки не 
включват контейнери за шосеен , 
железопътен, морски и въздушен 
транспорт.
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Опаковката

 • осигурява бариера между съдържанието и външната среда. Тя 
помага да се запазят стоките и ги предпазва от негативни въздействия. 
Опаковката може да блокира достъпа на слънчева светлина или 
кислород. Опаковката гарантира определено време на съхраняване 
на продукта в рамките на очакваните условия - температура, влажност 
и слънчева светлина

 • позволява боравене с продукта, улеснява складиране и 
съхранение, предпазва продукта от повреди и осигурява защита от 
силово въздействие

 • осигурява хигиенни и санитарни условия; опаковъчният материал 
трябва да бъде чист, за да не се пренасят миризми или примеси 
към съдържанието на продукта. Някои хранителни продукти, като 
например шоколад и чай, са податливи на попиване на миризмите 
от опаковъчните материали, ако те не са били избрани по подходящ 
начин.

 • предотвратява замърсяването на околната среда; ограничено 
съдържание на опасни вещества в опаковъчните материали, 
предотвратяващо замърсяването на околната среда по време на 
опаковането, употребата или оползотворяване на опаковките

Опаковката и продукта
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Опаковката, предназначена за потребителски продукти, не трябва 
да генерира фалшиви очаквания по отношение на съдържанието, 
качеството или количеството

Опаковката трябва да бъде с оптимален размер, здравина и 
изпълнение, в съответствие с изискванията за качествата на 
опаковката

 • прилагане на многопластова опаковка е оправдано, само ако 
това се налага поради определени технически изисквания. Малко 
съдържание продукт в голям обем опаковка е неуместно.

 • минимизиране на свободното пространство над продукта; някои 
продукти и процеси изискват свободно пространство над продукта 
поради възможни промени в гъстотата и обема. Това пространство 
трябва да бъде сведено до минимум.

 • подаръци - в случаите, когато продуктът е подарък или луксозна 
стока, опаковката може да бъде и по-сложна. Дори и тогава, тя не 
трябва да бъде прекалена.

 • искове относно въздействието на опаковките върху околната среда 
- те трябва да бъдат обосновани и проверими. Претенциите трябва да се 
отнасят към целия жизнен цикъл на опаковката и/или продукта.

Коректност при представянето
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Опаковката осигурява средство за комуникация между 
производителите и купувачите/потребителите

Информацията, свързана с опакования продукт може да включва: 
предупреждения за потенциалните опасности, инструкции за отваряне 
и затваряне, указания за съхранение и употреба на продукта, срок на 
годност, инструкции за правилно управление на отпадъците от продукта, 
когато той се изхвърля.

Информация относно отговорното управление на отпадъците от 
опаковки: символът за състава на опаковъчния материал насочва 
потребителите или операторите по оползотворяване на отпадъци към 
подходящо разделение и правилно рециклиране.

Специални знаци, като например »tidyman«, се препоръчват 
за опаковките на продуктите, предназначени за широко 
потребление, за предотвратяване на замърсяване с отпадъци.

Комуникация, информация  
и инструкции
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Информацията трябва да бъде:

 • ясна и четлива, инструкциите и графиките трябва да са трайни през 
целия жизнен цикъл на продукта

 • полезна, на прост език, с ясни и недвусмислени графики
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Опаковката не трябва да компрометира защитата на потребителите 
или здравето и безопасността на работното място по цялата верига 
на доставки. Ако съществуват опасности , трябва да бъдат издадени 
предупреждения за потенциалните рискове.

Специално внимание следва да се обърне на:

 • защита на продукта на мястото за продажба; опаковката може да 
допринесе за предотвратяване на кражби или злонамерена намеса 
в продукта. Опаковката може да предостави доказателства, че 
продуктът не е бил отварян

Защита на здравето и 
безопасността.  
Защита на потребителите
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 • закрила на детето

 • лекарствени продукти и продукти, които не са предназначени 
за поглъщане могат да представляват специфична опасност за 
деца . Опаковките на тези продукти не трябва да приличат на 
опаковки, използвани за напитки, бонбони или други продукти, 
предназначени за деца

 •  опаковките трябва да са устойчиви към деца, ако съдържанието 
на опаковката има опасни характеристики.  Всеки иск, свързан с 
устойчиви към детска намеса опаковки трябва да бъде доказан с 
лабораторни протоколи за изпитване.

 • устройства за дозиране и затваряне; Ако опаковката е оборудвана 
със специални устройства за дозиране и затваряне , тяхното 
функциониране трябва да е очевидно и лесно за използване, като се 
предотвратяват изтичане и неправилно дозиране. Изискванията на 
потребители с увреждания също трябва да бъдат взети предвид.

 • Професионално здраве и безопасност; опаковъчните системи трябва 
да са съобразени с изискванията за безопасни и здравословни 
условия на труд.
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Опаковките трябва да бъдат съобразени със съответното 
законодателство, което засяга изисквания относно контакта на храните 
с опаковъчните материали, транспорт на опасни стоки, изисквания за 
опазване на околната среда. 

Допълнителни изисквания за опаковане могат да бъдат определени, 
отнасящи се до:  

 • защита на потребителите

 • метрични изисквания

 • тегло и мерки

 • търговски марки

 • контакт с храни и напитки

 • разширена отговорност на производителя

 • оползотворяване и рециклиране

 • транспортиране на опасни вещества

 • съдържание на тежки метали

Регулации относно опаковките
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В допълнение към разширена отговорност на производителя, 
необходимо е да се спазват съществени изисквания. Те включват:

 • ограничено съдържание на олово, кадмий, живак и шествалентен 
хром в опаковката и нейните компоненти;

 • обема и теглото на опаковката трябва да са ограничени до 
минималното адекватно количество;

 • дизайнът на опаковките трябва да предвижда възможности за 
рециклиране на материалите и възстановяване на енергията или за 
компостиране, когато те са се превърнали в отпадъци (за опаковки, 
които се използват повторно, трябва да са дефинирани също 
възможности за управление на отпадъците от тях);

 • опаковките трябва да бъдат произведени с минимално наличие на 
опасни вещества, с оглед да се ограничат техните емисии в околната 
среда по време на процедурите за управление на отпадъците. 

Необходимо е съответствието с основните изисквания  да не застрашава 
главните функции на опаковките за защита на потребителите и на самите 
опаковани стоки.

Съществени изисквания към 
опаковките
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 • намаляване количеството вложени материали задължително

 • многократна употреба     доброволно

 • възстановяване:     един избор е  
       задължителен

 • чрез рециклиране на материала

 • с оползотворяване на енергията

 • чрез компостиране

 • биоразграждане на въглероден диоксид, биомаса и вода

Задължения във връзка със 
съществените изисквания
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Хармонизирани* стандарти

Прозводство и състав Многократна 
употреба

Възстановяване

Предотвратяване при 
източника на образуване  
(EN 13428:2004)

Многократна 
употреба 
(EN 13429:2004)

Рециклиране на 
материала   
(EN 13430:2004)

Изискване за измерване и 
верифициране на четирите 
тежки метала в опаковките  
(CR 13695-1:2001)

Енергийно 
оползотворяване  
(EN 13431:2004)

Изисквания за измерване 
и верифициране на опасни 
вещества   
(CEN/TR 13695-2:2005)

Биовъзстановяване, 
компостиране и 
биоразграждане  
(EN 13432:2001)

Изискване за използване на европейски стандарти в областта на опаковки 
и отпадъци от опаковки  (EN 13427:2004)

*Приемането на стандартите осигурява прилагане на съответствие със съществените 
изисквания
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Преди да се инициират мерки за намаляване на обема и количеството на 
опаковките, трябва да бъдат разгледани следните фактори:

 • технически свойства на опаковъчния материал

 • изискванията за защита на продукта

 • параметри, определени от линията за опаковане /пълнене

 • логистика

 • маркетинг

 • потребителите / ползватели

 • комуникация, информация и обучение

 • законодателни изисквания

 • други ..

Превенция чрез намаляване 
на ресурсите 
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Основната цел на опаковките е защита 
на продукта от опаковъчната линия  
до точката на използване от страна  
на потребителя.

Опаковката:

 • запазва продукта, удължава срока на годност, запазва вкуса

 • предпазва продукта от вредни външни влияния като влажност, 
температура, кислород, ултравиолетови лъчи и механични 
въздействия и щети по време на съхранение

 • съдържа продукта и гарантира целостта му

 • осигурява хигиенни условия и предотвратява микробиологично 
замърсяване и защита от вредители 

Безопасност на продукта
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Различните материали имат различни характеристики, които са важни за 
дизайна на опаковката на даден продукт, като:

 • форма

 • дебелина

 • толеранси

 • размер

 • приложимост

 • обработка

 • управление на отпадъците:

 • съдържание на опасни вещества

 • пределни стойности за Hg, Cr6 +, Cd и Pb

Производство на опаковъчни 
материали
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Опаковчикът определя параметрите на опаковъчните материали, които 
са важни при пълнене и опаковане: 

 • устойчивост на удар

 • твърдост

 • скорост и ефективност на пакетиране и опаковане

 • стабилен трансфер по линията за опаковане / пълнене

 • термична устойчивост

 • ефективно затваряне

 • максимално ефективно използване на наличния обем

 • хигиена

Опаковане, пълнене
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Опаковката трябва да е съобразена с логистичните изисквания, свързани 
с начина на транспорт и съществуващите системи за третиране:

 • комбинации от първична, вторична и третична опаковка

 • ефективно използване на обема

 • подреждане на палети

 • предотвратяване на щети и устойчивост на удар

Логистика
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Опаковката гарантира разпознаване на потребителските продукти и 
насърчава продажбите чрез:

 • търговски марки

 • други наименования, марки и декларации

 • представяне на стоки в точката на продажба

В добавка към разпознаването на продукта, други аспекти, като 
опаковките за многократно пълнене например може също да бъде важно 
за маркетинга

Маркетинг
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Опаковката трябва да отговаря на очакванията на купувачите и 
потребителите, като например:

 • необходимото количество стоки, опаковани в съответствие с 
изискванията на потребителите

 • прост и ергономичен пренос

 • плътно затваряне и съхранение на пакетираните стоки

 • ефективно изпразване на опаковките

 • ефективност

 • привлекателност

Потребители/купувачи
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Опаковката позволява комуникация между производителя на продукта и 
купувача. Инструкции и указания могат да бъдат необходими поради:

 • изисквания за здравословни и безопасни условия (хранителна 
стойност, добавки, срок на годност, дълготрайност, указания за 
приготвяне на храна, време за приготвяне на храна)

 • условия и изисквания за съхранение

 • изисквания за маркировка, декларации, баркодове, информация 
за състава на опаковката и други, свързани с околната среда, като 
например цикъла Мобиус, tidyman, зелена точка 

Информация и инструкции
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Опаковката трябва да отговаря на изискванията на потребителите и да 
осигурява безопасността им, с внимание и към професионалното здраве 
и безопасност, особено по време на работа. Тези изисквания осигуряват:

 • безопасна работа

 • защита на децата

 • разпознаване на нарочно увреждане или замърсяване на продукта

 • лесно разпознаваемо съдържание

Безопасност
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Някои изисквания към опаковането произхождат от законодателството, 
регламентите и международните споразумения. 

Специалните изисквания са характерни за храни и напитки, опасни стоки 
и химикали, както и за безопасността и защитата на потребителите. 

Трябва да се вземат предвид някои допълнителни изисквания, свързани с 
различните видове транспорт, като например въздушен, железопътен и/
или морски.

Законодателство
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Възможни допълнителни изисквания могат да се появят в резултат на:

 • икономически и социални условия

 • културни условия

 • допълнителни ангажименти за опазване на околната среда, 
доброволни инициативи, бизнес решения

Допълнителни изисквания
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 • Не е задължителна

 • Опаковка, предназначена да бъде напълнена отново или да се 
използва за същата цел, за която е била предназначена, трябва: 

 • да постигне минимален брой от последователно използване по 
време на нейния жизнен цикъл (трябва да съществува система за 
улесняване на повторната употреба)

 • да изпълнява изискванията за професионално здраве и 
безопасност (също по време на подготовката за повторна 
употреба, почистване, пълнене, поддръжка, преразпределение)

 • да се третира като отпадък в съответствие със специфичните 
процедури за управление на този вид отпадъци, когато тя стане 
негодна за последваща употреба и се превърне в отпадък

EN 13429:2004  
Многократна употреба
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Преди отпадъците от опаковки да бъдат рециклирани следните въпроси 
трябва да бъдат проверени:

 • дали опаковката съдържа материали, които биха могли да имат 
негативно влияние върху рециклирането:

 •  комбинация от материали и конструкции, които биха могли да 
затруднят събирането и отделянето на материалите

 •  вещества, които замърсяват материали, предназначени за 
рециклиране - влияние върху качеството на рециклирани 
материали

 • има ли съвместимост на материала с технологията за рециклиране

 • посочен ли е относителния дял на материалите от опаковката, които 
могат да бъдат възстановени

EN 13430:2004  
Възстановяване чрез 
рециклиране на материалите
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Оползотворяване на енергия от отпадъците от опаковки е осъществимо, 
ако отпадъците:

 • имат минимални нива на калорична стойност

 • освобождават енергия по време на горенето

Калоричността не трябва да се проверява за опаковки: 

 • изработени от алуминий с дебелина под 50μm  

 • c qnet ≥ 5 MJ/kg,

 • където органичният компонент надвишава 50% от теглото

Съдържанието на тежки метали и опасни вещества трябва да се ограничи.

EN 13431:2004  
Възстановяване на енергията
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Материалът е биоразградим, ако се разпада физически, химически, 
термично или биологично на въглероден диоксид, биомаса и вода

 • материали с естествен произход, се считат за биоразградими без 
никакви допълнителни изисквания за изпитване (дърво, хартия,  
памук ...)

Биоразградимост ≠ компостиране, т.е. компостирането трябва да бъде 
оценено предварително, за  да се установи влиянието на материала за 
качеството на компоста

EN 13432:2001 
Компостиране  
и биоразграждане
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Осигурява връзка между всички стандарти, касаещи опаковки:

 • EN 13427:2004: Опаковане. Изисквания за използване на европейските 
стандарти в областта на опаковките и отпадъците от опаковки

 • EN13428: 2004 Опаковане. Специфични изисквания за производството 
и за състава. Предотвратяване чрез минимизиране при източника на 
образуване

 • EN 13429:2004 Опаковане. Многократна употреба

 • EN 13430:2004 Опаковане. Изисквания към опаковките, 
оползотворявани чрез рециклиране на материала

 • EN 13431:2004 Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, 
оползотворявани енергийно, включително определяне на тяхната 
минимална калорична стойност

 • EN 13432:2000 Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, 
оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане. 
Програма за изпитване и критерии за оценка за окончателно 
приемане на опаковките

EN 13427:2004   
Обединяващ стандарт  
в областта на опаковките
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Декларация за съответствие
Описание на опаковка Номер на оценка

Описание на използвания материал

Част 1 Резюме на оценката

Стандарт / Доклад Изисквания за оценка Декларация Бележки

1.1 Предотвратяване при 
източника на образуване

да се осигури само минимално адекватно количество материал в 
системата на опаковката (EN 13428)

1.2 Тежки метали да се осигури спазване на пределно допустимите концентрации 
за компонент (CR 13695-1)

1.3 Опасни вещества да се осигури  съответствие с EN 13428

2. Многократна употреба да се осигури годност за многократна употреба по всички 
аспекти на стандарта за функционалната единица на опаковката 
(EN 13429)

3.1 Оползотворяване чрез 
рециклиране на материала

да се осигури рециклируемост по всички аспекти на стандарта за 
функционалната единица на опаковката (EN 13430)

3.2 Енергийно 
оползотворяване

да се осигури енергийна оползотворяемост по всички аспекти на 
стандарта за функционалната единица на опаковката (EN 13431)

3.3 Органично 
оползотворяване

да се осигури компостируемост по всички аспекти на стандарта 
за функционалната единица на опаковката (EN 13432)

Забележка: Съответствие с EN 13427 изисква утвърдителен отговор по точки 1.1, 1.2, 1.3 и поне по една от 3.1, 
3.2, 3.3. В допълнение, когато е декларирана многократната употреба е необходимо по т. 2 също да се получи 
утвърдителен отговор.

Част 2 Декларация за съответствие

Съгласно оценката на резултатите описани в част 1 по-горе, се декларира съответствието на опаковката с 
изискванията на EN 13427.

Подписано от името на: (Име и адрес на доставчика*)

Подпис:                                           Длъжност:                                                                 Дата:
* доставчик както е дефинирано в EN 13427
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 • по-евтини опаковки

 • по-леки опаковки

 • по-опростени материали

 • повече рециклирани материали

 • повече рециклируеми материали

 • опаковки от по-близка локация

 • по-малко съдържание на въглерод

 • обществен имидж

 • съответствие със законодателството

Ползи от екодизайн опаковки
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Маркировките на опаковката улесняват управлението на отпадъците 
от опаковки

 • Полиетилен терафталат  PET 1
 • Полиетилен с висока плътност  HDPE 2
 • Поливинил хлорид  PVC 3
 • Полиетилен с ниска плътност  LDPE 4
 • Полипропилен  PP 5
 • Полистирен  PS 6
 • Вълнообразен картон  PAP 20
 • Стомана  FE 40
 • Алуминий  ALU 41
 • Дърво  FOR 50
 • Юта  TEX 61
 • Безцветно стъкло  GL 70
 • Зелено стъкло   GL 71
 • Кафяво стъкло  GL 72
 • Пластмаса/метали  C/* 92 (*абревиатура на преобладаващия материал)

Идентифициране на 
опаковъчните материали
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Тази брошура съдържа информация от следните източници:

 • DTI , Опаковки (съществени изисквания) регламенти 2003 , 
обяснителни бележки към Регламенти на правителството на 
Великобритания

 • INCPEN , Отговорно опаковане, Кодекс на добрите практики за 
оптимизиране на опаковките и минимизиране на отпадъците, март 
2003 второ издание

 • Еnvirowise , Наръчник за опаковане Еко –дизайн

 • РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 януари 1997 година за установяване 
на идентификационна система за опаковъчните материали съгласно 
Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
опаковките и отпадъците от опаковки

 •  Стандарти за опаковане

 • EN 13427:2004: Опаковане. Изисквания за използване на 
европейските стандарти в областта на опаковките и отпадъците от 
опаковки

 • EN13428: 2004 Опаковане. Специфични изисквания за 
производството и за състава. Предотвратяване чрез 
минимизиране при източника на образуване

Използвана литература
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 • EN 13429:2004 Опаковане. Многократна употреба

 • EN 13430:2004 Опаковане. Изисквания към опаковките, 
оползотворявани чрез рециклиране на материала

 • EN 13431:2004 Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, 
оползотворявани енергийно, включително определяне на тяхната 
минимална калорична стойност

 • EN 13432:2000 Опаковане. Изисквания, свързани с опаковките, 
оползотворявани чрез компостиране и биологично разграждане. 
Програма за изпитване и критерии за оценка за окончателно 
приемане на опаковките

 • CR 13695-1 Опаковки - Изисквания за измерване и проверка на 
четирите тежки метали и други опасни вещества в опаковките 
и освобождаването им в околната среда - Част 1: Изисквания за 
измерване и проверка на четирите тежки метали в опаковките

 • CEN/TR 13695-2 Опаковки - Изисквания за измерване и проверка 
на четирите тежки метали и други опасни вещества в опаковките 
и освобождаването им в околната среда Част 2 : Изисквания 
за измерване и проверка на опасни вещества в опаковките и 
освобождаването им в околната среда

 • Еко -дизайн стандарти , EN ISO 14006 : Системи за управление на 
околната среда. Насоки за обединяващ екодизайн 

Тези материали са препоръчителни  за всеки, който има желание да 
задълбочи познанията си относно екодизайна при опаковките.
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Партньори по проекта:

Словенска търговско-промишлена палата, Словения
Унионкамере – Венето, Италия
Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, България
Институт „Михайло Пупин“, Сърбия
Тера Технополис, Хърватска
Баварски алианс за научни изследвания, Германия

Със съдействието на:
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