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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



Издание на Българския институт за стандартизация
БДС Компас

Главен редактор
Ефтика Георгиева

Редакционен екип 
Ирен Дабижева, Росица Георгиева,  
Евгения Жегова, Камелия Миланова,  
Екатерина Славова

За контакти
тел. 02/8174-511, e-mail: compass@bds-bg.org

Предпечат

 Нина Николова
Български институт за стандартизация

Брой 3  
юли – септември 2016

Съдържание:
4 - Европейска стратегия за качество на водата
7 - Защо се изпитва водата
8 - Как се определя мирис и вкус
10 - Как се взимат проби за анализ
12 - Как се определя рН
13 - Как се открива Salmonella spp.

14 - 14 Октомври – Световен ден на стандартиза-
цията - Стандартите изграждат доверие

15 - Инж. Митко Мирчев: В стандартите  
е заложено ноу-хауто на  
водещи фирми по света

17 - За стандартите и доверието в храните

Редакционен коментар

Животът е невъзможен без вода. Темата на този брой на списание 
„БДС Компас” е за тази жизненоважна течност и затова как стандар-
тите ни помагат да я опазим.
Постигането на тази цел е в основата и на екологичната политика на 
Европейския съюз, за която разказва доц. Златка Петкова-Братанова. 
Един от основните принципи е този на превантивността, тъй като пре-
вантивните мерки за опазване на околната среда са по-добрата алтер-
натива пред мерките за отстраняване на последиците от замърсяване.
Представяме и някои стандарти, например серията БДС ISO 5667  
Качество на водата. Вземане на проби, която разглежда общите аспе-
кти за вземане на проби и как се вземат те от различни водоизточни-
ци. БДС EN ISO 19458 Качество на водата. Вземане на проби за мик-
робиологичен анализ е ръководство за планиране вземането на проби 
за микробиологични анализи и за транспортирането, пренасянето и 
съхраняването им до започване на изпитването. Стандартът посочва 
подробно различните процедури за напълване от кран, от кладенец, от 
басейн, от отпадни води, от плажове.
БДС EN 1622 Качество на водата. Определяне на праг на мирис и 
праг на вкус представя количествени и качествени методи, използвани 
в Европа. Изборът зависи от националните нормативни актове и от 
вида на водата, която трябва да се оценява.
Измерването на стойността на рН на водата е изключително важно. 
Високите и ниските стойности на рН например са токсични за водни-
те организми. Всичко това е описано в БДС EN ISO 10523 Качество 
на водата. Определяне на Ph.
Водата понякога изобилства от какви ли не бактерии. И тук на помощ 
отново идват стандартите. Един от тях е БДС EN ISO 19250 Качество 
на водата. Откриване на Salmonella spp.
Една от рубриките ни пък показва важността на стандартите за качест-
вото на друго нещо, без което отново не можем – храната. Стандар-
тите от серията ISO 22000 правят така, че да се чувстваме по-сигурни 
при пазаруването в супермаркета. ISO 22000 предоставя инструмен-
тариума, от който всяко предприятие, независимо къде се намира в 
хранителната верига, се нуждае, за да произвежда безопасни храни.
„В стандартите е заложено ноу-хауто на водещи фирми по света”, 
категоричен е инж. Митко Мирчев. Според него е изключително  
важно при съвременната високо конкурентна бизнес среда да се полз-
ват стандартите за добро управление на бизнеса.
Изобщо стандартите изграждат доверие. Това е и мотото на Светов-
ния ден на стандартизацията тази година. Социалните взаимоотно-
шения се основават на общото спазване на единна съвкупност от  
правила, идеи или стойности, а чрез международните стандарти това 
е достъпно за всички.
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за качество на водата

Вода ни е необходима всеки ден – да пием, 
да се къпем, да готвим, да произвеждаме 
стоки и услуги. За да бъде тя чиста, обаче 
и за да я има и занапред, трябва да съх-
раним количеството и качеството на во-
дните ресурси на планетата, да запазим 
екосистемите живи. Постигането на тази 
цел е в основата на екологичната полити-
ка на Европейския съюз, която се базира 
на следните 4 принципа:

• 1. Принцип на предпазването:  
установяване на пределно допустими 
норми за състоянието на околната 
среда.

• 2. Принцип на превантивността, 
т.е. превантивните мерки за опаз-
ване на околната среда са по-добра-
та алтернатива пред мерките за 
отстраняване на последиците от  
замърсяване.

• 3. Принцип „замърсителят пла-
ща“, т.е. лицето, причинило замърся-
ване, е задължено да плати за всички 
необходими мерки за отстраняване 
на последиците от това замърсяване.

• 4. Принцип на близостта, т.е.  
повишено внимание се отделя на  
източниците, които увреждат окол-

Доц. Златка Петкова-Бра-
танова е началник на отдел  
„Химични фактори” в Ди-
рекция „Аналитични и лабо-
раторни дейности” в Нацио-
налния център по обществено 
здраве и анализи”. Завърши-
ла е Химическия факултет 
на Софийския университет, 
доктор е по химия. Научните 
й интереси и дългогодишен 
опит са предимно в областта 
на качеството на водата. 
Дейността й винаги е била 
свързана с използване на стан-
дарти, участвала е в разрабо-
тване и въвеждане на стан-
дарти в областите „Вода за 
пиене” и „Хидросфера”. Като 
методичен ръководител е кон-
султирала внедряването на 
редица методи в 28-те РЗИ и 
е участвала в организирането 
на междулабораторни срав-
нения за осигуряване и кон-
трол на качеството.
Активно участва в дейност-
та на БИС/ТК 15 „Опазване 
на околната среда”.

Визитка

ната среда (например чрез емисионни 
норми, комплексни разрешителни и 
т.н.).

Новият подход на европейското законо-
дателство, свързан с контрола на съдър-
жанието на химични вещества в околната 
среда, въвежда концепцията за включва-
не на опасните химични съединения в два 
списъка (Директива 76/464/ЕЕС за еми-
тиране на опасни вещества – DDS):

• Списък I, съдържащ веществата, 
които трябва да бъдат елиминирани 
като замърсители на водната среда.

• Списък II на веществата, които 
трябва да бъдат редуцирани като  
замърсители на водната среда.

Втората основополагаща директива е  
Директива 96/61/EC за комплексно пре-
дотвратяване и контрол на замърсяване-
то. Целта й е да минимизира замърсява-
нията от индустриални източници, като 
задължава индустриалните предприятия 
да получават разрешение за работа съ-
гласно приетото законодателство за опаз-
ване на околната среда. Тази директива 
полага основни принципи като комплек-
сен подход, най-добра налична техника, 
гъвкавост, публичност на данните.
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Следващ етап в усилията за опазване на водните еко-
системи е приемането на Рамкова директива 2000/60/ЕО. 
Тя въвежда иновативен подход за управление на водите 
на речните басейни, като залага на интегриран подход за 
опазване на водните системи като цяло – качество на во-
дата, количество на водата и водните обитания – хабитати. 
Основната цел на Рамковата директива за водите (РДВ) е 
предотвратяване влошаването на статуса на всички води и 
постигане на добро състояние до 2015 г. Критерий за „до-
бро екологично състояние” е опазването на водните еко-
системи (флора и фауна) в естествения им вид. Елементите 
за качество за класифициране на екологичното състояние 
включват биологични елементи, хидроморфологични еле-
менти, химични и физикохимични елементи. РДВ въвеж-
да понятието стандарти за качеството на околната среда 
(СКОС) и поставя изискване да се изготви списък с прио-
ритетните вещества и да се определят приоритетно опас-
ните вещества.
Директива 2008/105/EО за определяне на СКОС във води-
те и по-късно Директива 2013/39/EС за допълнение и из-
менение на тази директива и РДВ установяват СКОС за 
45 приоритетни и приоритетно опасни вещества, които 
трябва да бъдат елиминирани като замърсители на водната 
среда.

Създава се и „списък за наблюдение“, съдържащ 10  
химични замърсители, за които да се събират монито-
рингови данни с цел бъдещо приоритизиране (Решение 
2015/495 ЕС).
Изискванията относно методите за анализ за монито-
риране на тези замърсители са посочени в Директива  
2009/90/ЕО. Съгласно тази директива „Осигуряването на 
химични данни от държавите членки трябва да бъде гаран-
тирано от аналитични методи, които отговарят на съответ-
ните международни и национални стандарти или анали-
тични методи, които не са стандартизирани, но осигуряват 
данни с равностойно или по-добро научно качество. Дър-
жавите членки трябва да гарантират, че всички методи за 
анализ, използвани за целите на програмите по химичен 
мониторинг, са валидирани и документирани в съответ-
ствие със стандарта EN ISO/IEC 17025 или друг приет на 
международно ниво стандарт”.
През 2008 г. Европейската комисия (ЕК) възлага ревизия 
на наличните стандартни методи. Прегледът установява, 
че мониторингът на 25% от приоритетните вещества не е 
възможен поради липса на методи: методи, в които липс-
ват описания и дефиниции, методи, при които не се разра-
ботва цялата проба или липсват данни за валидиране.
ЕК възлага (M 424/2008/ЕС) на CEN разработване и усъ-
вършенстване на стандартните методи в подкрепа на РДВ. 
Създават се работни групи от водещи научни институти в 
Европа, които да изготвят и усъвършенстват стандартните 
методи. Възлага се изготвяне на подходящи референтни 
материали – на ниво СКОС, съдържащи неразтворени ве-
щества, както и провеждане на междулабораторни сравни-
телни валидиращи процедури. Разработва се Ръководство 
за валидиране на физикохимичните аналитични методи. 
Набелязани са и необходимите бъдещи стандартни методи, 
включващи десетте вещества от списъка за наблюдение.
Както се вижда от направения кратък обзор на европейско-
то законодателството в областта на качеството на водите, 
стандартите са от особено важно значение за реализиране 
на Европейската стратегия за опазване чистотата на води-
те. Въпреки че те самите не са задължителни, на практика 
почти всички лаборатории, извършващи контрол и мони-
торинг, прилагат тези методи и доказват пригодност за 
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дулабораторни изпитвания с тях. Даже и да използват дру-
ги методи, лабораториите са длъжни да сравнят методите 
си със стандартните и да докажат, че осигуряват данни с 
равностойно или по-добро научно качество. Предвид това 
отговорността на органите по стандартизация е голяма 
и поставените пред тях задачи никак не са малко. Твър-
де бързо променящото се законодателство изисква много 
бърза реакция и стандартите невинаги успяват да го след-
ват. Освен че се добавят нови вещества, твърде строгите 
СКОС често налагат преработване на съществуващите 
стандартни методи или разработване на нови такива, за 
да бъдат удовлетворени новите изисквания. Немалък про-
блем за съществуващите стандартни методи, например, 
е изискването да се разработва цялата проба при анализ 
на органични съединения. Доскоро тези методи трябва-
ше да се изпълняват и валидират при наличие на 1 mg/l  
неразтворени вещества. Сега обаче, съгласно Директива 
2009/90/ЕО, те трябва да са валидирани при 50 g/l нераз-
творени вещества, при това задължително на нивото на 
СКОС на определяното съединение.
Въведеният от РДВ интегриран подход за опазване на 
водните системи наложи стандартизиране на голям брой 
нови физични, биохимични, микробиологични и биоло-
гични методи, касаещи водни макрофити, водорасли, без-
гръбначни, риби и др. Тоест, към традиционните химични 
и микробиологични стандартни методи за анализ на води 
през последните години се добавиха нови групи стандар-
ти. Към традиционните стандартни методи за вземане на 
различни видове проби води се добавиха методи за взема-
не на проби от биота – макрофити, водорасли, безгръбнач-
ни, риби и др.
Бързопроменящите се нормативни документи налагат и 
усъвършенстване на стандартите по отношение на терми-
нология, дефиниции, изисквания за осигуряване и контрол 
на качеството, изисквания за безопасност и др.

Безспорно разработването на надеждни, сравними, съвре-
менни методи не може да стане без научни изследвания 
и експериментални разработки. На практика е необходим  
пълен синхрон между законодателство, стандартизация и 
наука, за да може да се реализира Европейската стратегия 
за качество на водите и да се подкрепи изпълнението на 
РДВ. Въпреки че все още не са публикувани окончателни-
те данни за постигнатия напредък, първите публикувани 
резултати от Европейската комисия през 2012 г. показват 
следното:

• Като цяло се наблюдава подобряване на опазване-
то на водите в ЕС – европейците могат без всякак-
ва опасност да пият вода от чешмата и да плуват в 
хилядите крайбрежни зони, реки и езера в целия ЕС. 
Замърсяването от градски, промишлени и селскосто-
пански източници е подложено на регулиране.

• Изпълнението е напреднало в ЕС-15, като няколко 
държави членки са близо до постигане на пълно съот-
ветствие. Повечето страни от ЕС обаче все още са 
далеч от постигане на пълно съответствие.

• За около половината от повърхностните води на 
ЕС е малко вероятно да бъде постигнато добро еколо-
гично състояние до 2015 г.

• Освен това непълнотите в мониторинга на химич-
ното състояние на повърхностните води са толкова 
съществени, че през 2012 г. статусът на над 40% от 
водните басейни е бил неизвестен и не е било възмож-
но да се изготви референтен профил.

Очевидно предстои ни още много работа...
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Защо се изпитва водата

Ефективният контрол на питейната вода изисква взаимо-
действие между съставителите на програмите за вземане 
на проби, операторите на пречиствателни станции и раз-
пределителни системи, хората, които вземат и анализират 
пробите, и ползвателите на данните.
От особено значение е познаването на целите на монито-
ринга на питейна вода и принципите на методите за ана-
лиз, тъй като специфичните протоколи за вземане на проби 
могат да варират в широки граници съобразно различните 
цели и различните аналитични методи.
Стандартът ISO 5667, под общото заглавие Качество на 
водата. вземане на проби, се състои от различни части  
(въведени като национални стандарти), които засягат  
общите аспекти, свързани с вземането и обработването на 
проби (части 1 до 3) и вземането на проби от специфични 
видове води – езера, язовири, реки, отпадъчни и подземни 
води (от част 4 нататък).
ISO 5667-5 се отнася за вземане на проби от питейни води 
в тръбна разпределителна система и следва да се разглеж-
да заедно с ISO 5667-1 и ISO 5667-3.
ISO 5667-20 се прилага при използване на данните от взе-
мане на проби при вземане на решения и за съответствие с 
гранични стойности и класификация.
Целите за вземане на проби могат да бъдат:

• проверка на питейна вода за осигуряване на  
съответствие с национални и/или международни  

нормативни актове (например, указания за качество-
то на питейна вода на Световната здравна организа-
ция или директиви на EC за питейна вода)

• определяне на ефективността на пречиствателна 
станция за питейни води или на компоненти от нея 
(например дезинфекция)

• мониторинг на качеството на водата, излизаща 
от пречиствателната станция

• мониторинг на качеството на водата в разпре-
делителната система (включително разпределение в  
големи сгради)

• изследване на причината за замърсяване на разпре-
делителната система (например в отговор на потре-
бителски оплаквания)

• мониторинг на корозионния потенциал на питейна-
та вода спрямо водопровода

• оценяване на въздействието на материали в  
контакт с вода върху качеството на водата (химично 
и биологично)

• мониторинг на водата на входа и на различните 
етапи на работа в преработвателно предприятие за 
храни или напитки, включително необходими стъпки 
за пречистване.

(БДС Компас)
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Бдс EN 1622 Качество на водата. определяне на праг 
на мирис и праг на вкус представя количествени и  
качествени методи, използвани в Европа. Изборът зависи 
от националните нормативни актове и от вида на водата, 
която трябва да се оценява (сурова, водопроводна, мигри-
раща и др.).
В лабораторията не трябва да има смущаващи течения 
и шум, да се използват освежители или ароматизатори, 
а температурата трябва да се поддържа около 23 ± 2 °С. 
Стандартът съдържа изисквания за използваната стъкла-
рия, почистващите течности, апаратите и реактивите.
Контролна вода може да е чешмяна, минерална бутили-
рана или приготвена по специален метод, също посочен 
в приложение на стандарта. Предпочита се да е характер-
ната за съответната област и близка по минерален състав с 
водата, която се изпитва.
Пробите се вземат в чисти, добре запушени бутилки. По 
време на транспортиране и съхранение се съхраняват на 
студено и тъмно място, като максималното време не бива 
да е повече от 72 часа.
Пробите хлорирана вода се дехлорират чрез прибавяне на 
натриев тиосулфат или аскорбинова киселина.
Най-разпространена в Европейския съюз (ЕС) е процеду-
рата за незадължителен избор. Принципът на метода е 
да се определи количествено мирисът и вкусът на проба от 
група за изпитване от поне трима оценители, която срав-
нява пробата или нейното разреждане с контролна вода.
Изпитването може да е двойно или тройно, зависи дали 
пробите са две или три. При тройното, например, оцените-
лите трябва да изберат различната проба, докато при двой-
ното – тази, която има по-силен мирис и вкус.

Стандартът предлага кратък и пълен метод. Краткият се 
прилага, когато пробата няма мирис и вкус или се тър-
си съответствие с посочен праг. Приготвя се само едно  
разреждане. Например може да се използва само една  
голяма колба за проба от всички избрани оценители, за да 
се избегне излишна стъклария. Прецизността зависи от 
броя на оценителите и диапазона на индивидуалните ре-
зултати. Ако поне 66 % от избраните оценители са постиг-
нали съгласие, изпитването е валидно. В противен случай 
то се повтаря или се добавя още един оценител.
Пълният метод се прилага, когато трябва да се определи 
праг на пробата. Приготвя се серия от последователни раз-
реждания, които се оценяват. За всяка проба се попълва 
таблица.
Протоколът от изпитването включва:

• информация, позволяваща пълна идентификация на 
пробата

• време за съхранение преди изпитването

• дата и време за изпитване

• описание на източника на контролна вода

• всички условия на изпитването, по-специално:  
кратък или пълен метод, изпитване по незадължите-
лен избор, тройно или двойно изпитване

• температура на изпитване

• получения резултат.

Въпреки че повечето държави в ЕС използват „незадължи-
телния избор”, то за други задължителният избор е тради-
ционен от дълго време. При това изпитване са необходими 
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най-малко осем избрани оценители. Така например, дори 
когато избраният оценител не може да установи разлика 
между две или три проби, той трябва да избере една проба 
с по-силно изразен мирис или вкус.
Стандартът посочва и опростена процедура за качество, 
използвана в Европа, когато единственото изискване за 
вкус и мирис е „приемлив за консуматора и без необичай-
на промяна”. В тези случаи не е необходима количествена 
оценка на мирис и/или вкус. Пробите се взимат директно 
от крана на консуматора и трябва да се оценят веднага без 
разреждане. Избраният оценител може да е само един и 
решава дали околната среда е подходяща. Ако не е, про-

бата се изследва в лаборатория за оценяване. Оценителят 
трябва да разклати внимателно всяка колба, да отстрани 
запушалката, да помирише, след това да прехвърли подхо-
дящ обем вода в своята чаша, да отпие и задържи в устата 
за няколко секунди, преди да я изплюе, без да преглъща.
Стандартът посочва и как се избират оценителите: първо, 
чрез самооценка и после скрининг-изпитване. Стандар-
тът препоръчва и междулабораторни изпитвания, за да се 
сравнят членовете на групите за изпитване от различни ла-
боратории и да се гарантират качествени резултати. (БДС 
Компас)
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Микроорганизмите са живи организми. Когато са във вода, 
те не формират перфектен разтвор, а неравномерна сус-
пензия.
Бдс EN ISO 19458 Качество на водата. вземане на  
проби за микробиологичен анализ съдържа указания за 
планиране вземането на проби за микробиологични анали-
зи и тяхното транспортиране, пренасяне и съхраняване до 
започване на изпитването.
За рутинни проби (например, взети от кранове, води от во-
доеми, от плувни басейни) се използват чисти, стерилни 
бутилки. За вземане на проби чрез потапяне в чисти води 
се използват бутилки, които са стерилни както отвътре, 
така и отвън, и са предпазени, например с опаковъчна хар-
тия, за да се съхранят сухи след автоклавиране, с алуми-
ниево фолио или външна найлонова опаковка. В случай че 
бутилките не са подходящи за автоклавиране, се използва 
стерилизация чрез гама-лъчи или чрез етиленов оксид.
Стандартът посочва, че за предпочитане са стъклените 
бутилки, тъй като може да се използват многократно, но 
може да се използват и еднократни от полиетилен.
Когато се използват многократно, стъклените бутилки за-
едно със запушалките се измиват с нетоксични, несъдър-
жащи фосфор детергенти, после се изплакват старателно с 
дестилирана или дейонизирана вода. Бутилките се поста-
вят в автоклав при (121 ± 3) °С най-малко за 15 минути. 
Стерилността на бутилките обикновено се гарантира чрез 
контрол на стерилизационния процес. В противен случай 

стерилността на съдовете се доказва чрез изпитване, като 
стандартът посочва различни методи като “Roll bottle” или 
с течна среда.
За да се избегнат трудности при пренасянето, съхранява-
нето в хладилник и размесването на такива големи обеми, 
се препоръчва концентриране на място (чрез флокулация, 
центрофугиране или филтрация). Може да се използват пе-
ристалтични помпи със стерилна тръбна инсталация.
За да се оцени микробиологичното качество на вода, обез-
заразена чрез добавяне на окислител (например хлор, хло-
рамин, бром или озон), е необходимо да се блокира дейст-
вието му възможно най-бързо при вземане на пробата. В 
бутилките се прибавя натриев тиосулфат като редуциращ 
агент. При определени обстоятелства, като наличие на 
бани за крака в плувни басейни, дезинфекционните мерки 
(например унищожаване на Legionella в разпределителна-
та водопроводна система за питейна вода) се установяват 
с по-високи концентрации хлор и са необходими пропор-
ционално по-високи дози на натриев тиосулфат.
Когато се използват други дезинфектанти, е необходимо да 
се направят съответните измервания за тяхното инактиви-
ране. Ако не е възможно неутрализиране на дезинфектан-
та, това се отбелязва в протокол.
За предпазване на бактериите от токсичното действие на 
тежки метали, като мед или цинк, се препоръчват хелатни 
агенти.
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Стандартът описва подробно различните процедури за на-
пълване от кран, от кладенец, от басейн, от отпадни води, 
от плажове.
На някои плажове, където водният стълб не достига един 
метър дълбочина например, пробите се вземат от по-малка 
дълбочина. Това се отбелязва и се обръща специално вни-
мание на ефектите от повторно суспендиране.
Бутилката се надписва и идентифицира със собствен код, 
след което се вписва във формуляра за вземане на проба. 
Формулярът трябва съдържа име и адрес на клиента, спи-
сък с показателите за изпитване, дата, време и място на 
вземане на пробата, а също и името на този, който я е взел. 
Произходът на пробата и целта на изпитванията също са 
необходими, тъй като може да са от полза при избора на 
методи. За коректното интерпретиране на резултатите са 
необходими и други подробности като температура, био-
циди, точно наименование на пункта, всички наблюдения 

относно извънредни обстоятелства, които може да повлия-
ят на микробиологичното качество на водата.
Времето между вземането на пробата и изпитването ѝ в 
лабораторията трябва да е възможно най-кратко. За питей-
ни води анализите трябва да започнат в рамките на същия 
работен ден.
По време на транспортиране е необходимо пробите да бъ-
дат на студено – най-добре е при температура (5 ± 3) °С. 
Използват се пакети с лед или разтопен лед, освен ако не са 
посочени други изисквания в съответните стандарти. Вни-
мава се пробите да не замръзват, освен ако не се изпитват 
за вируси. Трябва да се предпазват и от слънчева светлина.
Когато транспортирането на пробите отнема повече от  
8 часа, е необходимо да се наблюдава и записва темпера-
турата, а условията на транспортиране задължително да се 
документират. (БДС Компас)
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Измерването на стойността на рН (мярка за активност 
на водородни йони в разтвор) на водата е изключително  
важно. Високите и ниските стойности на рН например са 
токсични за водните организми.
Стойността на рН е и най-използваният параметър при 
оценяването на корозионните свойства на водата, за  
ефективността на процесите на обработка и техния  
контрол (например флокулация и хлорна дезинфекция), 
способността на питейните води да разтварят олово и др.
Важен в това отношение е Бдс EN ISO 10523 Качество 
на водата. определяне на pH. Електрометричните мето-
ди в него са основани на измерването на потенциалната 
разлика на електрохимичната клетка, където половината 
от нея е измерващият, а другата е референтният електрод. 
Описан е само метод за измерване със стъклен електрод, 
тъй като е той е най-използваният, и е универсален и точен. 
Електролитите в референтния електрод могат да бъдат в 
течна, полимерна или гелообразна форма.
В стандарта е описан конкретен метод за определяне на рН 
в различни води: дъждовни, питейни и минерални, води за 
къпане, повърхностни и подземни, общински и промиш-
лени отпадъчни, както и течна утайка в обхвата от рН 2 до  
рН 12, с йонна сила под I = 0,3 mol/kg (електропроводимост  
γ25 ºС < 2 000 mS/m) разтворител и в температурен обхват от  
0 °C до 50 °C.

Необходимата измервателна апаратура включва бутилка 
за вземане на проби, устройство за измерване на темпера-
тура, термометър със скàла 0,5 ºС, температурен сензор и 
рН-метър със стъклен и референтен електроди.
Стойността на рН може бързо да се променя в резултат от 
химични, физични или биологични процеси, затова се пре-
поръчва измерване на място. Ако това не е възможно, се 
взема проба в бутилка. Пробите се съхраняват на хладно  
(2 ºС до 8 ºС) и на тъмно място по време на транспортира-
не и съхранение.
Стандартът описва детайлно процедурата за измерване. 
Обикновено стойността за количеството на рН се изразява 
до един десетичен знак.
Протоколът от изпитване трябва да съдържа най-малко:

• цялата информация, необходима за пълното иден-
тифициране на пробата

• използвания метод за вземане на проби

• използвания метод за изпитване

• всички подробности, неопределени в този стан-
дарт или разглеждани като незадължителни, заедно 
с всички детайли, които биха могли да повлияят на 
резултатите

• условията на измерване

• получените резултати.

Стандартът съдържа няколко приложения, отнасящи се 
за стойности на рН на първични стандартни референт-
ни разтвори, за работни измервания в поточни системи,  
измерване на място, измервания във вода с ниска йонна 
сила. (БДС Компас)
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Как се открива Salmonella spp.
Водата понякога изобилства от различни микроорганиз-
ми… И тук на помощ отново идват стандартите. Един от 
тях е Бдс EN ISO 19250 Качество на водата. откриване 
на Salmonella spp. Видовете Salmonella са бактерии, които 
са широко разпространени из целия свят. Те обикновено се 
класифицират като патогени, макар че тяхната вирулент-
ност и патогенност варира широко. Тъй като водата е дока-
зан преносител на инфекция, наличието или отсъствието 
на Salmonella се проследява във води, където има риск. 
Salmonella може да има във всички видове битови и сел-
скостопански отпадни води, в сладки води, в това число 
подземни и питейни води, както и в морска вода.
Откриването на Salmonella изисква четири последова-
телни етапа. Често е необходимо предварително обога-
тяване, за да се даде възможност за откриване на малък 
брой Salmonella или на увредени Salmonella. Стандартът 
посочва подробно как се прави обогатяване в неселек-
тивна и селективна течна среда, предварително посяване 
и идентификация. За целта се използва обичайното мик-
робиологично лабораторно оборудване, като стъклария за 
еднократна употреба, автоклав, водна баня или термостат, 
система за мембранно филтруване, стерилни мембранни 
филтри, pH-метър, пинсети и йозети. За получаване на 
сравними резултати при приготвянето на средите се из-
ползват дехидратирани хранителни среди или съставки с 
еднакво качество и реагенти с необходима степен на чис-
тота.
Важно е лабораторията да получи наистина представител-
на проба, която да не е повредена или променена по време 
на транспортирането или съхранението. За предпочитане 
е изпитването да започне веднага след вземането на про-
бите. Ако пробите се съхраняват при температури на окол-
ната среда, изпитването на пробите трябва да започне до  
12 часа след вземането им. При изключителни обстоятел-
ства е допустимо пробите да се съхраняват при (5 ± 3) °C 
до 24 часа преди изпитването им.
Обемът на пробата за анализ е в зависимост от вида на во-
дата. Обичайните обеми за вода за къпане и вода за пиене 
са от 1 000 ml до 5 000 ml. За замърсени повърхностни и 
отпадни води обикновено се анализират по-малки обеми.
Промените в средата се тълкуват според следната таблица:

външен вид тълкуване
Права част

Жълто оцветяване (киселина) Глюкоза – положителна (ферментация на глюкоза)

Червено оцветяване или непроменен цвят (алкално) Глюкоза – отрицателна (без ферментация на въглехидратите)
Черно оцветяване Образуване на сероводород
Мехурчета или разкъсване на агара Образуване на газ от глюкоза

Полегата повърхност
Жълто оцветяване Лактоза или захароза – положителна (усвоява лактоза или захароза)

Червено оцветяване или непроменен цвят (алкално)
Лактоза или захароза – отрицателна (не усвоява лактоза, нито  
захароза)

Типичните култури Salmonella показват алкална (червена) 
полегата повърхност, образуване на газ (мехурчета) и ки-
села (жълта) права част с образуване на сероводород (по-
черняване на агара)  в около 90 % от случаите.
Стандартът посочва и как се тълкуват биохимичните из-
питвания.
Протоколът от изпитване трябва да съдържа най-малко 
следната информация:

• използвания метод за изпитване заедно с позовава-
не на този международен стандарт

• цялата информация, необходима за пълна иденти-
фикация на пробата

• резултатът, представен като „открива се” „не се 
открива” на предполагаеми или потвърдени Salmonella 
в изпитвания обем (V ml) вода

• ако се извършва епидемиологичен мониторинг, спе-
цификацията на броя колонии, изолирани от селектив-
ните твърди среди и наблюдаваните видове или серо-
типове

• при методи за най-вероятно число: приблизителния 
брой на Salmonella в обема от пробата.

Стандартът посочва, че лабораторията трябва да има ясно 
определена система за контрол на качеството, за да се  
гарантира, че апаратите, реагентите и техниките са подхо-
дящи за изпитването. (БДС Компас)
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С 14 октомври – световен ден на 

стандартизацията

стандартите изграждат доверие

Обръщение на президентите на международните организации за стандартизация

Dr. Junji Nomura
президент на Международната  

електротехническа комисия (IEC)

Zhang Xiaogang
президент на Международната  

организация за стандартизация (ISO)

Houlin Zhao
генерален секретар на Международния 

телекомуникационен съюз (ITU)

Стандартите ни свързват с надеждни начини за комуни-
кация, кодекси за добри практики и утвърдени рамки за 
сътрудничество. Като предлагат основата за единно тълку-
ване по отношение на комуникациите или трансакциите, 
стандартите са от съществено значение за взаимоизгод-
ните търговски отношения и ефективното използване на 
ресурсите в международната търговия.
Социалните взаимоотношения се основават на общото 
спазване на единна съвкупност от правила, идеи или стой-
ности – чрез международните стандарти тези правила се 
кодифицират, така че да бъдат достъпни за всички.
Съответствието на продукт или услуга с даден междуна-
роден стандарт е категоричен знак за качество, безопас-
ност или съвместимост. Стандартите успяват да отговорят 
на изключителното разнообразие в нашия взаимосвързан 
свят, като предоставят унифицирани интерфейси, така не-
обходими, за да сме сигурни, че говорим на един език.
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О
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И
ТИнж. Митко Мирчев: в стандартите  

е заложено ноу-хауто на  
водещи фирми по света

Н.с. I ст. инж. Митко Мир-
чев е старши консултант при 
разработване и внедряване на 
системи за управление на ка-
чеството, здраве и безопас-
ност при работа, околна сре-
да, системи за управление на 
сигурността на информация-
та, системи за управление на 
качеството в автомобилната 
промишленост, системи за 
управление на качеството при 
медицинските услуги, систе-
ми за управление за безопасно 
движение по пътищата, сис-
теми за управление на част-
ната индустрия за охрана и 
сигурност, интегрирани сис-
теми за управление на ядре-
ни съоръжения и дейности, 
интегрирани системи за ка-
чество, здраве и безопасност, 
околна среда. Одитор на сис-
теми за качество, преподава-
тел във висши учебни заведе-
ния и лектор за обучение на 
повече от 220 курса по различ-
ни системи за управление.
Митко Мирчев е член на ня-
колко БИС/ТК, а отскоро е из-
бран и в Управителния съвет. 
Участва и в Общество за ор-
ганизационно съвършенство, 
Съвета по акредитация към 
Българската служба по акре-
дитация, „Клуб 9000”, Съюза 
на специалистите по качест-
вото в България.

Визитка

 – Инж. Мирчев, откога 
се занимавате със 
стандартизация?
– Стандартите за технически устройства 
и съоръжения съм използвал в своята ра-
бота като проектант от 1987 г. Със стан-
дартите за системи за управление се за-
нимавам от 1995 г., като съм консултирал 
и преподавал за изискванията на различ-
ни стандарти, като интегрирани систе-
ми за управление, управление на риска, 
различни системи за управление като 
непрекъснатост на дейността, на ядрени 
съоръжения и дейности, на качеството, на 
здраве и безопасност, на социалната отго-
ворност, на околната среда, на информа-
ционната сигурност.

– Доколко са важни 
стандартите във Вашата 
област?
– Считам, че в стандартите е заложено 
ноу-хауто на водещи фирми в света в раз-
лични индустриални области. Специално 
в стандартите за управление са отразени 
най-добрите практики на световноизвест-
ни фирми като минимални изисквания за 
добро управление на бизнеса. Изключи-
телно е важно при съвременната високо-
конкурентна бизнес среда да се ползват 
тези практики за добро управление на 
бизнеса. От една страна, това помага на 
мениджърите да намерят общ език с биз-
нес партньорите от Европа и света, а от 
друга, им дава възможност за по-ефектив-
но управление на фирмите.
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О
П
И
Т – Това, че са доброволни, означава ли, че 

може и без тях?
– Съгласно нашето законодателство всички стандарти са 
доброволни. Когато някой стандарт е посочен в регламент, 
закон или наредба по силата на това, че тези документи 
са задължителни, то и прилагането на този стандарт става 
задължително. Освен това вече много често при възлага-
нето на поръчка, инвеститорът желае да намали риска и 
придобие увереност за възможностите, компетенциите и 
зрелостта на фирмите, което в много от случаите се удос-
товерява със сертификати за прилагането на международ-
но утвърдени добри практики, което са стандартите. Така 
че, независимо че стандартите са доброволни, водещите 
фирми се съобразяват с тях.

Инж. Митко Мирчев е изградил в професионалната  
социална мрежа Linkedin няколко групи за обмен на  
мнения, опит и знания на съмишленици, за да спомогне 
за разпространението на знания за ползите от стандарти-
те за управление, начина на проектиране на системи за 
управление в различните индустриални области, внедря-
ването им и одитирането:

• https://www.linkedin.com/groups/5103914

• https://www.linkedin.com/groups/8495890

• https://www.linkedin.com/groups/7421858

Всеки желаещ може да се включи по избор в някои от  
съществуващите професионални групи в социалната 
мрежа Linkedin и да сподели своя опит или проблеми.
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За стандартите и доверието в храните

Безопасността на храните е нещо, което приемаме за даде-
ност. При оглед на добре снабдените рафтове на супермар-
кетите, когато правим избор на храни и напитки по време 
на седмичното ни пазаруване, повечето от нас се доверяват 
или най-малкото се надяват, че съдържанието отговаря на 
информацията върху етикетите. Рядко си задаваме въпро-
са за произхода на храната, която консумираме, но дали 
всичко, което ядем и пием, е наистина това, което мислим?
Цяла Европа бе засегната от скандала с широка гама от 
месни продукти, от готови ястия до телешки бургери, в 
които бяха открити следи от конско и свинско месо. Слу-
чаят излезе наяве, след като Ирландският орган за безо-
пасност на храните извърши изпитвания на серия от месни 
продукти, продавани в по-големите супермаркети. Подоб-
ни изпитвания не бяха извършвани до този момент, тъй 
като никой не е предполагал, че това е възможно. След 
този случай в Обединеното кралство например бе напра-
вена независима проверка на системата за управление на 
хранителните продукти, която потвърди необходимостта 
от спешна реформа на системата за надзор и контрол в це-
лия хранително-вкусов сектор на страната. Препоръките, 
съдържащите се в доклада от проверката, доведоха до съз-
даването на Национална агенция за борба с криминалната 
дейност в хранителния сектор (National Food Crime Unit), 
която работи не само със специализираните полицейски 
сили в Обединеното кралство, но и с Европол и мрежата 
за противодействие на фалшификации в хранително-вку-
совата промишленост.

Фалшификациите в хранителния сектор не датират от вче-
ра, а сумите в този вид операции са огромни. По данни на 
професионалната асоциация на производителите на храни 
(The Grocery Manufacturers Association) последиците от из-
мами в хранителния сектор струват на доставчиците близо 
15 милиарда долара годишно. Подправянето на хранител-
ните съставки e световна практика, но това, което най-мно-
го смущава, е мащабът на фалшификациите.
През последните години веригите за доставка на храни 
стават все по-комплексни и много от днешните хранител-
ни продукти пресичат националните граници по няколко 
пъти, което предоставя повече възможности за фалшифи-
кации. Според статия във Financial Times трапезната риба 
треска може да измине повече от 15 000 км, преди да се 
намери във вашата чиния. Този вид риба може да се улови 
в Берингово море, след това да се подготви и замрази във 
фабрика в Източен Китай, след което да се транспортира 
по море в Европа или САЩ и най-накрая да завърши пъту-
ването си под формата на морски деликатес в някоя кухня 
в Москва.
Измамите и фалшификациите с храни стават все по-изкус-
ни и все по-трудни за откриване, което е още по-голямо 
предизвикателство за регулаторните органи.
Предизвикателството е огромно както за големите супер-
маркети, които имат на склад хиляди различни хранителни 
продукти, така и за малкия бизнес с храни, който не раз-
полага с ресурси за осъществяване на надзор на веригите 
за доставка.
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е: Стандартите от серията ISO 22000 могат да бъдат в по-

мощ на тези усилия. ISO 22000 помага на производители-
те да осигурят безопасност на хранителните продукти и,  
основавайки се на принципа на проследимостта, способ-
ства за гарантиране на произхода на хранителните състав-
ки. Системата за управление на безопасността на храни-
телните продукти, установена чрез стандарта ISO 22000, 
представлява изключително средство за постигане на 
увереност, че храната, пусната в продажба, е произведена 
по начин, който свежда до минимум риска от микробио-
логична инфекция и замърсяване при нейното ползване и 
консумиране от потребителя.
От въвеждането му през 2005 година стандартът е внедрен 
от хиляди производители на хранителни продукти по света 
и е използван като основа за създаването на голям брой 

системи за управление на безопасността на храните, да-
вайки по този начин на потребителите допълнителна си-
гурност, че продуктите, които купуват, са напълно безопас-
ни и произведени от проследими съставки.
ISO 22000 е стандарт от световна класа, признат в целия 
свят. Ако се използва правилно и се внедри изцяло, той 
предоставя инструментариума, от който всяко предпри-
ятие, независимо къде се намира в хранителната верига, 
се нуждае, за да произвежда безопасни храни. Стандартът 
включва най-доброто от практиките за управление, както и 
новостите в областта на концепциите за системи за упра-
вление на безопасността на хранителните продукти.
Стандартите от серията ISO 22000 гарантират нашата 
сигурност като потребители при всяко пазаруване. (БДС 
Компас)


