
Иван Делииванов
АКВАХИМ 
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АНАЛИЗ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ В ОТГОВОР НА 

НОВИТЕ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ



Предложение за изменение на Директива 98/83/ЕС

Актуализиране на списъка с наблюдаваните показатели за качеството на питейната вода

Нови изисквания към програмите за контрол на питейни води

Съвременни лабораторни решения за обезпечаване изпълнението на Директивата за питейни води



ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В ЧАСТТА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КОНТРОЛ

Действащата Директива се прилага сравнително ефективно от държавите в ЕС, но заложеният в 
нея подход за контрола на качеството на водата в точката на потребление се основава на 
параметри, определени преди повече от 20 години.

Необходимо е преразглеждане и актуализиране на списъка на параметрите в директивата в 
съответствие с най-новите научни открития и препоръките на СЗО

Необходимо е преразглеждане на параметричните стойности, определени в Директива 

98/83/ЕО, които са вече неподходящи, тъй като не отразяват научния прогрес

Необходимо е преразглеждане на програмите за контрол с оглед въвеждане подхода за 

контрола на качеството на водата на базата на оценка на риска



Параметрите, по които ще се контролира качеството на водата са описани в Приложение I на 
Директивата, като са разпределени в три части – А, Б, В

Част А  : Микробиологични параметри
• Ешерихия коли (Е. сoli)
• Ентерококи
• Брой хетеротрофни микроорганизми при 22 oC
• Спори на Clostridium Perfringens
• Колиформени бактерии
• Соматични колифаги
Последните три са добавени към списъка по препоръка на СЗО
• Мътност

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПАРАМЕТРИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО А ВОДАТА



Част Б : Химични параметри
Отнася се до параметричните стойности за химичните параметри – в това число : 
елементи, органични замърсители и йони

Въз основа на препоръката на СЗО или в съответствие с принципа на предпазливост са 
добавени няколко нови параметъра, със съответните им параметрични стойности :

• бисфенол А
• бета-естрадиол
• нонилфенол
• PFASs (отделно и общо) 
• хлорати
• хлорити
• халооцетни киселини 
• микроцистин
• уран

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПАРАМЕТРИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО А ВОДАТА



Част В : Параметри от значение за оценката на риска по отношение на вътрешните 
разпределителни системи 

Текстът на Част В на Приложение I на настоящата Директива е променен изцяло .

Параметрите с индикаторно значение са заличени от Приложение I и са преместени в Приложение

IV, което урежда предоставянето на информация на потребителите. Обосновката за това изменение

е, че параметрите с индикаторно значение не предоставят информация, свързана със здравето, а

по-скоро информация, която е от интерес за потребителите (например вкус, цвят, аниони, катиони и

др.).

Новата част В от приложение I се отнася до параметрите, включени в новата оценка на риска по 
отношение на вътрешните разпределителни системи (предвидена в новия член 10), а именно олово 
и Legionella.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПАРАМЕТРИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО А ВОДАТА



Измененията на Директивата, свързани с програмата за контрол са отразени в Приложениe II

ЧАСТ А — Общи цели и програми за контрол на водите, предназначени за консумация от човека

Ново изискване за извършване на оперативен контрол и свързания с това параметър за мътност.

• добавено по препоръка на СЗО, тъй като оперативният контрол предоставя ежедневно бърза информация, посредством

която може да се гарантира правилното функциониране на пречиствателните съоръжения.

Част Б — Честота

• основни параметри - E. coli, спори на Clostridium perfringens и соматични колифаги - трябва винаги да се контролират с

честотата, посочена в таблицата в част Б (според дневната консумация) и не могат да бъдат обект на оценка на риска по

отношение на водоснабдяването;

• всички други параметри - честотата, посочена в таблицата в част Б, до извършването на оценка на риска по отношение на

водоснабдяването, в съответствие с част В от същото приложение.

• за да се намали минималната честота на пробовземане за даден параметър, всички резултати от пробите, вземани през

редовни интервали от време в течение на поне три години от пунктове за пробовземане, които са представителни за цялата

зона на водоснабдяване, са под 60 % от параметричната стойност;

• за да се премахне даден параметър от списъка на подлежащите на контрол параметри, всички резултати от пробите,

вземани през редовни интервали от време в течение на поне три години от пунктове за пробовземане, които са

представителни за цялата зона на водоснабдяване, са под 30 % от параметричната стойност;

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ



Въведен е нов член 10, който определя задължения, свързани с извършването на оценки на риска по отношение

на вътрешните разпределителни системи

- контрол на параметрите олово и Legionella.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията препоръчва извършването на редовни

проверки и прилагането на подходящи мерки за контрол по отношение на изкуствените водоснабдителни

системи като средство за предотвратяване на случаи на легионерска болест в обекти за туристическо

настаняване, болници, здравни заведения за дългосрочен престой или в други обекти, където е възможно

големи групи от населението да бъдат изложени на по-висок риск.

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОГРАМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ



ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА

• Нов подход за управление на водите, консумирани от хората, основаващ се на извършена оценка на риска

• Изисквания за провеждане на оперативен мониторинг, който да помага да се гарантира ефективността на 

контролните мерки.

• Нови изисквания за оценка на риска по отношение на вътрешните разпределителни системи по отношение 
наличие на Legionella и нивата на олово (нова параметрична стойност 5 ug/l).

• Нови параметри : 
✓ Спори на Clostridium Perfringens
✓ Колиформени бактерии
✓ Соматични колифаги
✓ бисфенол А
✓ хлорати 
✓ хлорити, 
✓ бета-естрадиол 
✓ халооцетни киселини 
✓ микроцистин
✓ нонилфенол
✓ PFASs (отделно и общо) 
✓ Уран



❑Аналитичните лаборатории произвеждат РЕЗУЛТАТИ

❑Качествен продукт (резултат) се постига с добре планиран и обезпечено с необходимите ресурси  
производствен процес

❑Развитие на аналитичните звена в сектора на ВиК услугите с цел покриване на изискванията на настоящото 
законодателство и предстоящите промени в Директива 98/83/ЕС по отношение на новите параметри за контрол

Необходимост от съвременен подход към обслужване на контрола на водите

Очакван ефект върху дейността на лабораторните звена към ВиК от предложените промени в Директива 
98/83/ЕС:
• Повишаване на броя на анализираните проби и показатели
• Необходимост от разработване на нови методи
• Необходимост от закупуване на ново оборудване
• Необходимост от повишаване на квалификацията на персонала



Единна политика и 
синхронизирана посока

на развитие на 
аналитичните звена на 

водоснабдителните 
дружества

Чрез инвестиране в създаване 
на

високо-технологични 
съвременни лабораторни 

комплекси,
които да могат да покрият 

необходимостта от анализи на 
всички дружества

Цялостно обезпечаване на програмите за 
мониторинг на питейни води

Възможност за вземане на информирани 
решения на базата на аналитични данни с 
високо качество

Реакция на всички аварийни и критични 
ситуации

Обезпечаване на информация във връзка 
със задължението за информираност на 
крайния потребител

Своевременно оценяване на всеки 
нововъзникнал риск  от замърсяване

Оптимизиране и целенасочено 
разходване на ресурсите, предназначени 
за аналитична дейност

Създаване на единна 
структура, обединяваща 

възможностите на всички 
лаборатории от системата на 
ВиК и обезпечаваща напълно 
контрола на питейните води

НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД КЪМ ОБСЛУЖВАНЕ НА КОНТРОЛА НА ВОДИТЕ



СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН АНАЛИТИЧЕН КОМПЛЕКС

pH, проводимост, кислород
мътност

Електрохимични измервания



СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН АНАЛИТИЧЕН КОМПЛЕКС

Амоний
Нитрати
Нитрити
Фосфати
Сулфати
...............

Свободни цианиди
Общи цианиди

Амоний
Нитрати
Нитрити
Фосфати
Сулфати
...............

Общ азот
Общ фосфор

Изцяло автоматизиран процес
Редуцирано време за анализ до няколко минути



СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН АНАЛИТИЧЕН КОМПЛЕКС

Метали и неметали

Определяне съдържание на живак при 
концентрационни нива под 1ppb

Напълно автоматизиран процес
Висока производителност
Изключителна възпроизводимост

Общ азот
Общ органичен въглерод



СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН АНАЛИТИЧЕН КОМПЛЕКС

Анализ на 
органични компоненти

• бисфенол А
• бета-естрадиол
• PFASs 
• Микроцистин
• Пестициди
• Полициклични ароматни 

въглеводороди



МИКРОБИОЛОГИЯ - ОБОРУДВАНЕ

СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН АНАЛИТИЧЕН КОМПЛЕКС

Част А  : Микробиологични параметри
• Ешерихия коли (Е. сoli)
• Ентерококи
• Брой хетеротрофни микроорганизми при 

22 oC
• Спори на Clostridium Perfringens
• Колиформени бактерии
• Соматични колифаги
Последните три са добавени към списъка 
по препоръка на СЗО
• Мътност
Нови изисквания за оценка на риска по 
отношение на вътрешните 
разпределителни системи по отношение 
наличие на Legionella

Инкубиране на пробите

Инокулиране на проби

Отчитане на резултатите

Подготовка на сердите

Измерване на мътност



МИКРОБИОЛОГИЯ – ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН АНАЛИТИЧЕН КОМПЛЕКС

Работа с готови хранителни 
среди:

✓ Петрита за 
• Ешерихия коли (Е. сoli)
• Ентерококи
• Спори на Clostridium

Perfringens
• Колиформени бактерии
• Legionella

✓ Бутилки
• Брой хетеротрофни

микроорганизми при 22 oC

✓ Набор от среди
• Соматични колифаги

Ползи от готови хранителни среди:

✓ Състав в съответствие със 
стандартизираните методи

✓ Стандартизирано количество на 
средата

✓ Значително по-дълъг срок на 
годност от приготвените в 
лабораторията

✓ Сертификат за качество с 
доказани количествени и 
качествени параметри

✓ Спестяват се разходи за рутинна 
работа и се освобождава време 
за висококвалифицирана 
лабораторна дейност



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


