Приложение към Заповед № РД 11-829/28.06.2012 г.
ВЕТЕРИНАРНИ ЛАБОРАТОРИИ
РЕГИСТРИРАНИ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗВД, КЪМ ОДБХ
/Актуален към 22.11.2021 г./
Образец БАБХ № ЛД-4 / Утвърден със Заповед № РД 11-829/28.06.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ
Лаборатории за диагностика на заболявания по животните

№ Наименова
ние на
лаборатор
ията

1

ИЛ Лаб
Стандарт
ВСЕ

Адрес и вида
на
ветеринарна
та
лаборатория

Удостоверен
ие за
регистрация
(номер и
дата на
издаване)

Уникален
регистрацио
нен номер

: 5000 гр.
Велико
Търново, ул.
„Вихрен” №3
: 062 51 91
90
:
Изпитвателна
лаборатория
@:
labstandard@а
bv.bg

№
001/2008 г.

0493001

Промени във
вписаните
обстоятелства

Сертификат
за последна
акредитация,
изд. от БСА
/рег. № , дата
на
акредитация,
валидност/
Рег. № 44
ЛИ/02.08.2021
г.
/Валиден до
02.08.2025 г.

Обхват на Акредитация
(Заповед №) Методи включени в обхвата на акредитация

Заповед №А 477/ 02.08.2021
1.Мляко и млечни продукти;
2.Месо и месни продукти;
3. Яйца и яйчни продукти;
4. Риба и рибни продукти;
5. Консерви месни, меснорастителни и рибни-стерилизирани;
6. Готови ястия и салати;
7. Мед пчелен;
8. Вода питейна;
9. Технологични повърхности –смивове;
10.Брашна, хляб и хлебни изделия;
11. Захар, захарни и сладкарски изделия;
12. Плодове и зеленчуци и продукти от тях консерви плодови и зеленчукови
стерилизирани;
13. Кръв за Бруцелоза, Псевдочума, Инфекциозен бронхит, птичи инфлуенца вирус,
африканска чума по свине
14. Фекални проби от птици и свойствени за средата проби от етапи на първичното
производство;
15.Трупчета от птици и птичи, ембриони, разплодни яйца
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Ветеринар
на
лаборатор
ия за
изпитване
на храни и
диагности
чни
изпитвани
я
“АЛИМЕ
НТИОМНИЛА
Б”

:4204,
с. Царацово
общ. Марица
обл. Пловдив
:031/27 22
00
0878 277 077
-храни
0877 835 187
-диагностика
@:
alimenti@abv.
bg
omnilab@abv.
bg
www.alimenti
-bg.com

№166-01/
03.10.2019г.

1693180

Рег. № 223
ЛИ/22.07.2021
Валидна до
17.06.2025 г.

Заповед №А431/22.07.2021 г.
Храни :
Мляко и млечни продукти;
Месо и месни продукти/от домашни копитни животни, птици, лагоморфни и дивеч;
Яйца и яйчни продукти;
Риба и рибни продукти;
Пчелен мед и пчелни продукти;
Готови ястия и салати;
Хляб, макарони, тестени
изделия и закуски;
Зърнено-житни, зърнено-бобови и варива;
Млевни продукти, брашна, нишестета, грис и екструдирани храни;
Захарни, сладкарски и шоколадови изделия; Емулсионни продукти (маргарини,
майонези, сосове, дресинги и топинги);
Животински и растителни мазнини и масла; Консерви (стерилизирани и
пастьоризирани) от животински произход с/без растителни добавки и UHT храни;
Консерви плодови и зеленчукови;
Сокове, пулпове и концентрати плодови и зеленчукови;
Плодове и зеленчуци, пресни и преработени;
Ядки, маслодайни семена и горски продукти; Безалкохолни напитки и боза;
Кафе, какао;
Подправки, билки, чаеве и дроги;
Добавки, ензимни препарати, стартерни култури;
Сол за хранителни цели;
Захари за човешка консумация;
Оцет;
Пиво;
Вина и мъст;
Спиртни напитки и дестилати;
Детски и диетични храни;
Храни за животни, фуражи;
Материали от животни (вътрешни органи, лимфни възли, неядливи части от
животински труп);
Опаковки и материали, предназначени за контакт с храни;
Води за питейно-битови цели, бутилирани, минерални, подземни, повърхностни,
отпадъчни и води за къпане;
Отривки от повърхности за определяне на хигиенния статус;
Каркаси;
Облъчени храни;
Козметични продукти
ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ : Мляко и млечни продукти; Месо от птици; Яйца и яйчни
продукти; Риба и рибни продукти; Мед пчелен; Храни; Вода; Смивки; Каркаси; Хляб
и хлебни изделия; Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти; Нишесте;
Изделия сладкарски; Животински и растителни мазнини и масла; Консерви месни,

месо - растителни, рибни и други, приготвени с продукти от животински произход;
Консерви плодови и зеленчукови; Пулпове плодови консервирани; Плодове и
зеленчуци пресни; Маслодайни семена; Остатъчни продукти от маслодайни семена;
Напитки безалкохолни газирани; Кафе; Зърна какаови сурови; Какао на прах;
Подправки растителни; Чай; Вино и спиртни напитки; Фуражи; Перушина и пух;
Черва обработени
Диагностика :
Кръвни проби и сурово мляко от едри преживни животни, дребни преживни
животни, диви и екзотични животни;
Кръвни проби, тъканни проби от преживни, диви и екзотични животни и сборни
проби от кръвосмучещи насекоми;
Кръвни проби от свине;
Кръвни проби, суспензии от тъкани и вътрешни органи от свине;
Кръвни проби от еднокопитни;
Кръвни проби от птици;
Трахеални и клоакални тампон- проби и вътрешни органи от птици, бозайници и
свине;
Пчели, пчелни продукти и пило.
Паразитология :
Нематоди от род Трихинела
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Лаборатор
ия за
изпитване
на храни,
фуражи и
биологичн
и
материали
„Районна
ветеринар
на станция
– Русе“
ЕООД

: 7003
гр. Русе,
ул. „Марица“ 3
: 082/84 56
83;
0899899289;
@:
office@rvsruse.com

№ 43 /
06.08.2020г.

1893043

Рег. № 55 ЛИ/
18.03.2021
Валиден до:
23.03.2024 г.

Заповед № A159/ 18.03.2021
Месо. Каркаси , месни продукти
Мляко и млечни продукти
Риба и рибни продукти
Яйца и яйчни продукти
Мед и пчелни продукти
Хляб и хлебни продукти
Зърнено-житни и бобови култури (варива)
Брашна и млевни продукти
Ядки и маслодайни семена
Животински и растителни мазнини и масла
Захарни изделия
Консерви
Месни , месо-растителни и
Растителни
Готови ястия и салати
Безалкохолни напитки и боза
Плодове и зеленчуци – пресни, замразени,
сушени
и продукти от
преработката им
Фуражи и фуражни компоненти
Води за питейно-битови цели

Отпадни води
Води от плувни басейни
Смивове и отривки от повърхности
Фекални проби и проби от първично производство, биологични и свойствени за
средата материали.
Маслени и емулсионни продукти
Билки и подправки - пресни и сушени
Стартерни култури, добавки и ензимни препарати
Материали от животни – кръв, кръвен серум и телесни течности
Пчели и пчелни продукти
Кръвни проби, трахеални и клоакални проби и вътрешни органи от домашни и диви
птици
Кръвни проби и вътрешни органи от домашни и диви свине
Кръвни проби и вътрешни органи от домашни и диви преживни животни и сборни
проби от кръвосмучещи насекоми
Проби от мозъци на нивото на обекса от говеда, биволи, елени, овце и кози
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Лаборатор
ен блок –
ВСЕ, ДЗЖ
при
Биофарм –
Инженери
нг АД
гр.Сливен

: гр.
Сливен, бул.
''Тракия''75
:
044/616060
044/589112
:
044/616066
lab.blok.sl@
boipharm.bg

63 / 03.05.
2011г.

2093063

Лаборатор
ия за
изпитване
на храни,
фуражи и
биологичн
и
материали
Районна
Ветеринар
на

:1407,
гр. София
кв. Кръстова
вада,
ул. ”Хага”
№5
обл. София
град
: 02/418 52
91;
GSM:
0893 32 20

№014/
18.06.2015 г.

2293002

Рег. № 32/ЛИ/
10.03.2021г
Валиден до
24.01.2024г

Заповед № А 143/10.03.2021г

Сертификат
БСА рег.№55
ЛИ от
18.03.2021г.,
валиден до
23.03.2024г

Заповед №А 159 София, 18.03.2021г.

Изпитване на:
Месо и месни продукти, животински мазнини; Мляко и млечни продукти; Птици и
птичи продукти; Яйца и яйчни продукти; Салати; Риба и рибни продукти; Готови
ястия; Пчелен мед; Хляб, макарони, тестени изделия и закуски; Захарни, сладкарски
и шоколадови изделия; Консерви; Плодове, зеленчуци и продукти от тях; Фуражи;
Вода-питейна, вода от собствен водоизточник, лед, повърхностни води; Смивки от
повърхности и каркаси;
Кръвни серумни/млечни проби от : ЕПЖ, ДПЖ, СВ; Животински изпражнения и
свойствени за средата на животните материали от етапа на първичното
производство; Вътрешни органи или кръвни проби от всички видове животни; Ухо,
кожа, вълна от всички видове животни; Кръвен серум/кръвна проба от ЕПЖ, ДПЖ,
диви и екзотични преживни животни, куликоиди; Генитални натривки, Тъкани и
вътрешни органи птици; Клоакални и трахеални тампони; Пчели и пчелно пило.
Месо и месни продукти (1)
Животински мазнини (2)
Мляко и млечни продукти (3)
Риба и рибни продукти (4)
Яйца и яйчни продукти (5)
Пчелен мед и пчелни продукти (6)
Стартерни култури (7)
Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или сушени и продукти от преработката
им (8)
Зърнено-житни култури и продукти от преработката им (9)
Варива (зърнено-бобови култури) и продукти от преработката им (10)
Маслодайни култури, продукти от преработката им и растителни масла и мазнини

СтанцияРусе
ЕООД
офис
София

17;
0897 91 38
32;
0899 93 30 18
rvs_megainves
t@abv.bg

(11)
Ядки и продукти от преработката им (12)
Билки и подправки- пресни и сушени (13)
Чай, кафе и какао (14)
Хляб, хлебни изделия (15)
Захар, захарни, сладкарски и шоколадови изделия (16)
Консерви месни, растителни и месо -растителни (17)
Безалкохолни напитки и боза (18)
Готови за консумация ястия, майонези, салатни сосове и др.(19)
Хранителни добавки (20)
Фуражи и фуражни компоненти (21)
Натриев хлорид - технически (22)
Инстантни продукти (23)
Пиво (24)
Вино (25)
Вода за питейно битови цели(26.1)
Вода минерална (натурална, изворна и трапезна)
(26.2)
Вода повърхностна
(26.3)
Вода подземна (26.4)
Вода морска(26.5)
Отпадъчна вода (27)
Води от плувни басейни (28)
Хигиена на контактни повърхности/ смивки (29)
Материали от животни- кръвен серум, кръв, мляко и вътрешни органи. Фекални
проби, биологични и свойствени за средата материали (30)
Пчели и пчелни продукти (31)
Oцет (32)
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Ветеринар
на
лаборатор
ия ИЛ
„Феба
Лаб“ при
„Еф Енд
Би
Анализи”
АД

гр. София, кв.
„Бояна”, ул.
„Герганица”
№7

№ 026/
12.12.2017

2293003

"Централн
а
ветеринар
на
лаборатор
ия" ЕООД

гр.София, ул.
"Шосе банкя"
№ 7, ет. 7

№
013/10.10.201
8

2293004

Промяна в
обстоятелств
ата - не

Рег. № 70 ЛИ/
19.11.2020
Валиден до
25.02.2023г.

Заповед № А 664/19.11.2020г

Рег. № 161
ЛИ/ 28.10.2020
/валиден до
17.06.2023

Заповед № А 618/28.10.2020г.

Месо и месни продукти. Мляко и млечни продукти. Риба и рибни продукти. Яйца и
яйчни продукти. Мед и пчелни продукти. Храни от растителен произход: хляб,
хлебни продукти, зърнени култури, брашна, масла от растителен произход, ядки и
маслодайни семена. Вода за питейно-битови цели, минерални води, и води за
поливни цели. Вода отпадъчна. Безалкохолни напитки. Консерви месо-растителни и
зеленчукови и UHT храни, стартерни култури и закваски за млечната промишленост
и добавки, Плодове, зеленчуци, ядки и продукти от тях, Зърнени храни и храни на
зърнена основа, млечни продукти. Хляб и хлебни изделия. Пиво. Вина.Козметика и
козметични продукти. Масла и мазнини. Други хранителни продукти – детски храни.
Подправки, билки, шоколадови изделия. Нишестени изделия. Фуражи и добавки,
белтъчни концентрати и суровини за тях. Оцет, какао, кафе. Рафинирана захар.
Технически натриев хлорид. Материали и предмети в контакти с хранителни
продукти. Материали и продукти в контакт с хранителни продукти от различни
пластмаси.

Материали от животни – кръв, кръвен серум, телесни течности, органни хомогенати
и фекални проби -ЕПЖ,ДПЖ,свине, коне, кучета, диви животни, от риби
1. Кръвни проби от ДПЖ, ЕПЖ, свине - Установяване на антитела срещу Бруцелоза
/Brucella melitensis, Brucella abortus; Brucella ovis/, Установяване на антитела срещу
Бруцелоза /Brucella melitensis, Brucella abortus/
2. Кръвни проби от ДПЖ - Установяване на антитела срещу Заразен епидидимит по
кочове /Brucella ovis/, Установяване на антитела срещу вирус Меди Висна по
овце и артрит енцефалит по кози, Установяване на антитела срещу вируса на чума
по дребните преживни, Установяване на антитела срещу вируса на синия език,
3. Кръвни проби от едри преживни животни - Установяване на антитела срещу
вируса на левкозата, Установяване на антитела срещу херпес-вирус , причинител на
заразен ринотрахеит / пустулозен вулвовагинит
4. Кръвни проби от ЕПЖ,ДПЖ, свине, коне, кучета - Установяване на антитела
срещу Leptospira spp.,
5. Млечни проби от едри преживни животни - Установяване на антитела срещу
бруцелоза, Установяване на антитела срещу ензоотична левкоза
6. Кръвни проби, тъканни проби, носни секрети от едри преживни животни Установяване на антиген на Мукозна болест/Вирусна диария
7. Животински изпражнения и свойствени за средата проби от етапа на първичното
производство - Установяване на Salmonella spp.
8. Органни , кръвни проби, ухо,кожа, вълна от всички видове животни - Изолиране
на Bacillus anthracis, Установяване преципитация за антраксен антиген,
9. Кръвни проби от едри и дребни преживни животни - Установяване на антитела
срещу неструктурни протеини на вируса на шапа, Установяване на антитела срещу
вируса на Шмаленберг, Установяване на антитела срещу Coxiella bumetii,
10. Проби от мозъци на нивото на обекса от говеда,биволи, елени, овце и кози -

Установяване на прионови протеини на вируса на спонгиоформна енцефалопатия
11. Кръвни проби от домашни свине, диви свине, източнобалкански свине Установяване на антитела срещу класическа чума по свинете, Установяване на
антитела срещу африканска чума по свинете
12. Мускулатура от домашни, диви свине, еднокопитни - Установяване на ларви на
Trichinella spp.
13. Кръвни проби от птици - Установяване на антитела срещу вируса на Инфлуенца
А по птиците, Установяване на антитела срещу вируса на Нюкясълска болест по
птиците
14. Кръвни проби от еднокопитни - Установяване на антитела срещу инфекциозна
анемия по конете, Установяване на антитела срещу Theileria equi
15. Органни хомогенати от пъстървови риби - Установяване на вирусен антиген на
Вирусна хеморагична септицемия (ВХС), Установяване на вирусен антиген на
Инфекциозна хемопоетична некроза (ИХН, Установяване на вирусен антиген на
Инфекциозна панкреатична некроза (ИПН, Установяване генома на вируса на
Инфекциозна анемия по сьомгите (ИАС), Установяване генома на вируса на
Епизоотична хемопоетична некроза (ЕХН)
16. Органни хомогенати от шаранови риби - Установяване на вирусен антиген на
Пролетна виремия по шарана (ПВШ), Установяване генома на вируса на Кои херпес
вирус (КХВ) по шарана
17. Мляко и млечни продукти – сурово мляко
18. Месо и месни продукти
19. Риба и рибни продукти
20. Консерви (месни, месо-растителни, рибни, растителни, стерилизирани,
пастъоризирани
21. Храни готови за консумация
22. Яйца и яйчни продукти
23. Микробиологично замърсяване на контактни повърхностти /смивки/
24. Фуражи
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Преакредитация с
разшире- ние
на
обхвата

Рег. № 63 ЛИ /
19.02.2021 г.
валиден до
19.02.2025 г.

Заповед № А 88 София,19.02.2021г
1.Мляко и млечни продукти; 2. Месо и месни продукти /от домашни копитни
животни, птици, лагоморфни и дивеч/; 3. Яйца и яйчни продукти; 4. Риба и рибни
продукти; 5. Пчелен мед; 6. Готови ястия и салати; 7. Хляб, тестени изделия и
закуски макарони; 8. Зърнено-житни, зърнено-бобови храни и варива; 9. Млевни
продукти, брашна, грис и екструдирани храни, нишестета; 10. Захарни, сладкарски и
шоколадови изделия; 11. Емулсионни продукти (маргарини, майонези, сосове,
дресинги и топинги); 12. Животински и растителни мазнини и масла; 13. Консерви
(стерилизирани и пастьоризирани) от животински произход с/без растителни
добавки и UHT храни; 14. Консерви плодови и зеленчукови; 15. Сокове, пулпове и
концентрати плодови и зеленчукови; 16. Плодове и зеленчуци, пресни и
преработени; 17. Ядки, маслодайни семена; 18. Безалкохолни напитки и
Боза; 19. Кафе Какао; 20. Пиво; 21. Храни за животни и фуражи; 22. ВОДИ:
Питейни, Подземни, Повърхностни, Минерални, натурални и бутилирани, Води от

плувни басейни, Отпадъчни води; 23. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ:
Мляко и млечни продукти (1), Месо и месни продукти /от домашни копитни
животни, птици, лагоморфни и дивеч (2), Яйца и яйчни продукти (3), Риба и рибни
продукти (4), Пчелен мед (5), Готови ястия и салати (6), Хляб, макарони, тестени
изделия и закуски (7), Зърнено-житни, зърнено-бобови храни и варива (8), Млевни
продукти, брашна, нишестета, грис и екструдирани храни (9), Захарни, сладкарски и
шоколадови изделия (10), Емулсионни продукти (маргарини, майонези, сосове,
дресинги и топинги) (11), Животински и растителни мазнини и масла (12), Консерви
(стерилизирани и пастьоризирани) от животински произход с/без растителни
добавки и UHT храни (13), Консерви плодови и зеленчукови (14), Сокове, пулпове и
концентрати плодови и зеленчукови (15), Плодове и зеленчуци, пресни и
преработени (16), Ядки, маслодайни семена (17), Безалкохолни напитки и боза(18),
Кафе,какао (19), Пиво (20), Храни за животни и фуражи (21), Материали от животни
(вътрешни органи, лимфни възли, неядливи части от животински труп) (22), ВОДИ:
(23), Питейни (1), Подземни (2), Повърхностни (3), Минерални, натурални и
бутилирани (4), Води от плувни басейни (5), Отпадъчни води(6); Отривки от
повърхности за определяне на хигиенния статус(24); Каркаси(25)

