
 
Най-учтиво Ви каним за участие в курс на тема: 

 

РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) 1881 и 333 - метроло-
гични аспекти при определяне на замър-

сители в храни и фуражи   
 
Курсът разглежда актуалните изменения с акцент 
върху метрологични аспекти на химичните анализи 
при изпитване на храни, съгласно Наредба № 5 от 
2015 г. Обучението включва разглеждане на 
Европейските Регламенти 1881 (замърсители в 
храни) и 333 (методите за пробовземане и анализ) и 
адаптирането на изпитвателните процедури към тях.  
 
В курса са представени примери и практически опит 
от аналитични процедури за определяне на тежки 
метали в храни чрез ICP-OES и ICP-MS, но са 
изведени и общи метрологични характеристики, които 
могат да бъдат пренесени и към други методи. 
 
Важно място е отделено на ролята на 
неопределеността на резултатите при химичните 
анализи и нейното значение за вътрешно 
лабораторното валидиране на изпитвателните 
процедури.  
 
Курсът е предназначен за химици-аналитици, 
специалисти по контрол на качеството в изпитвателни 
лаборатории, както и за всички, които искат да 
разширят познанията си в областта.  
 
Обучението ще се проведе в компютърна зала и 
включва освен лекционен материал и 
демонстрационен модул с изчислителни модели на 
база на EXCEL.  
 
На курсистите ще бъдат предоставени лекционни 
материали и право да копират изчислителните 
модели на електронен носител или да ги свалят от 
специализиран сайт от интернет.  
 
Всеки участник получава сертификат за проведеното 
обучение от СМБ по темата на курса. 

Лектор: доц. д-р Веселин Йорданов Кметов  

 

 

 
ПРОГРАМА 

 
1. Европейски регламенти и национално 

законодателство относно контролът на качеството на 
храни. EUR-Lex като източник за достъп до официални 
документи. Проблеми на превода. Изменения в 
регламентите и актуални версии. Регламент ЕО 
1881/2006  - за определяне на максимално 
допустимите количества на някои замърсители в 
храните и тълкуване. 

2. Критерии за оценка на методи за анализ на олово, 
кадмий, живак и неорганичен калай съгласно 
РЕГЛАМЕТ (ЕО) 333. Оценка на приложимост на 
процедурите на изпитване. Примери. 

3. Метрологични аспекти на оценяване изпълнението на 
изискванията по Таблица 5 от Регламент (ЕО) 333. 
Специфичност и охарактеризиране на матрични 
пречения. Праг на повторяемост и възпроизводимост 
на резултатите от химични анализи. Връзка на 
количествените оценки с неопределеността на 
резултатите от измерване. Приложения на емпиричния 
модел на Хорвиц (уравнение на Хорвиц и променено 
уравнение на Хорвиц) за оценяване на прецизността. 
Правилно конструиране и интерпретиране на 
параметъра HORRAT. Демонстрационни компютърни 
модели и алгоритми за изчисления. 

4. Граница на откриване и граница на количествено 
определяне и отношението им спрямо максимално 
допустимите количества на замърсители в храни. 
Примери от аналитични определяния със спектрални 
методи.  

5. Подходът „пригодност към целта“ като алтернативно 
средство за вътрешно лабораторно валидиране и 
оценка на приложимостта на методите за официален 
контрол на качеството на храни и фуражи. Модел на 
Томсън за изчисляване на максималната стандартна 
неопределеност Uf. Демонстрационни компютърни 
модели и алгоритми за изчисления. 

6. Аналитичен добив и характеристики на точността на 
процедурата на измерване на количеството на 
замърсители в храни. Сравняване на измерен 
резултат със сертифицирана стойност (ERM Application 
Note 1). Междулабораторни сравнения, оценки на 
изпълнението по Z, Z’ и Еn критерии. 
Демонстрационни компютърни модели и алгоритми за 
изчисления. 

7. УПРАЖНЕНИЕ - самостоятелна задача – конструиране 
на метрологични оценки с използване на EXCEL.   

. 

 

 

 
 

СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ 
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24 ноември 2017 г. 

 
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 
Име, презиме и  
фамилия______________________ 
_________________________________ 
 

Месторабота________________________ 
___________________________________ 
Длъжност___________________________ 
Адрес: 
П.Код_______град___________________ 
 
ул.№_______________________________ 
 
Тел._____________ факс______________ 
 
E-mail:_______________________________ 
 

БУЛСТАТ_____/_____________________ 
 

М.О.Л._____________________________ 
 
Дата___________  Подпис:____________ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тази заявка следва да се изпрати в срок                 
до 22.11.2017 г.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

УКАЗАНИЯ 

 
 
 

1.Заявката за участие съгласно приложения 
формуляр се изпраща в срок до 22 ноември 
2017 г. (до попълване на 30 места). Приемат се 
и заявки по телефон, факс или чрез e-mail 
office@smb-bg.org 
 

2. Таксата за участие е: 150 лв. без включено 
ДДС. За редовни членове на СМБ, както и за 
повече от 2-ма участници от една организация 
таксата е 130 лв./курсист без ДДС. 

 
3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG32 
UNCR 7630 1022 5620 24 и BIC: UNCRBGSF – 
УниКредит Булбанк АД – клон „Аксаков” с 
титуляр СМБ. 
 

4. По изключение се приемат и такси в брой на 
място при регистрацията. 
 

5.  Регистрацията на участниците е от 8:30 
часа до 9:15 часа на 24.11.2017г. в 
компютърна зала 116, етаж 1, в сградата на 
Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. 
Цар Асен № 22, ПЛОВДИВ.  
 

6. Занятията започват в 9:15 часа и завършват в 
17.00 часа. 
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ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 

РЕКТОРАТ  
етаж 1, компютърна зала 116 

ул. Цар Асен № 22 
ПЛОВДИВ 

  
 

 
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: 

1000 София, ул. Раковски 108, стая 405 
 

Съюз на метролозите в България 
Тел./факс (02) 989-3946 

e-mail:  office@smb-bg.org 
www.smb-bg.org 
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