U8Приложение към Заповед № РД 11829/28.06.2012 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 изследване на храни (от животински произход)

№

Наименован
ие на
лаборатория
та

Адрес и
вида на
ветеринарн
ата
лаборатори
я

Удостоверен
ие за
регистрация
(номер и
дата на
издаване)

Уникален
регистрацио
нен номер

1

Лаборатория
за анализ на
храни
„ГЕЯ КОМ”

:
Лаборатори
я за анализ
на храни
”Св.Георги”
8000
гр.Бургас
ул..»Янко
Комитов»16
:056/5818
81
0894602429
:
@:lax.lax@a
bv.bg

02001/29.12.200
9 г.

0293001

“СЖС –
България”
ЕООД

:
гр.Варна,
9003, Общ.
Варна, Ул.

№
84/07.02.2011
г.

0393084

2

Промени
във
вписаните
обстоятелс
тва

Разширяван
е обхвата на
акредитаци
я

Сертификат
за последна
акредитация,
изд. от БСА
/рег. № , дата
на
акредитация,
валидност/
Рег. № 242
ЛИ/26.08.2020
Валиден до
22.12.2021г.

Рег. № 86 ЛИ,
Валиден до
29.01.2025 г.

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

Заповед №A 514/26.08.2020
1.Сурово мляко.
2.Течни млечни продукти, Твърди и полутвърди млечни продукти, Масла.
3.Месни заготовки, термично преработени и сурови, кулинални изделия.
4.Месо трупно/каркаси/, месо разфасовано-червено и бяло.Субпродукти от бяло и червено
месо.
5. Салати (на майонезена и на млечна основа с растителни и животински продукти в
тях,зеленчукови,зеленчукови с рибни продукти и зеленчукови с месни продукти).
6.Риба и рибни продукти. Нерибни хидробионти и продукти от тях.
7.Консерви:Плодови, Зеленчукови, Месорастителни, Месни,
Рибни
8.Яйца,яйчни продукти
9.Вода питейна; Лед
10.Микробиологично замърсяване на контактни повърхности
(Отривки)
11.Мед пчелен
12.Зърнени храни и храни на зърнена основа. Сладкарски изделия
13.Готови ястия и сосове

Заповед №120, София, 08.03.2021 г.
Обхват на акредитацията: Изпитване на зърнено-житни култури, зърнено-бобови култури,
маслодайни култури, брашна и млевни продукти нишестета, макаронени изделия, масла и
мазнини, подправки, храни за животни и продукти за производството им, храни, консерви,
сурово мляко, води, води от плувни басеини, хигиена на работната среда, смивове и отривки
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4

ИЛ Лаб
Стандарт
ВСЕ

Лаборатория
за изпитване
„Диагностик
а 7” при
„Диагностик
а 7” ЕООД
гр. Ловеч

“Уилям
Фруд” №1
:052/35
80 90
:052/37 09
79
www.sgs.bg
veselka_pas
hova@sgs.c
om
: 5000 гр.
Велико
Търново,
ул.
„Вихрен”
№3
: 062 51
91 90
:
Изпитвател
на
лаборатори
я
@:
labstandard
@аbv.bg
Гр. Ловеч,
п.к.5500,ж.к
. „Здравец”
бул.
„Мизия”,
общ. Ловеч,
обл. Ловеч
Тел.
0887306042
и
0882548834
diagnostika7

от работни повърхности, съдове и инвентар, хигиена на работната среда, въздух, хляб,
тестени изделия, сладкарски изделия, бонбони, почви, отпадъци, утайки, седименти,
стационарни източници на емисии, пластмасови изделия, технически култури, растителни
материали, кафе, захар, етерични масла в т.ч. вземане на проби (извадки) от: въздухстационарни източници на емисии. Методи включени в обхвата: Съгласно Приложение.

№
001/2008 г.

0493001

№078/20.09.2
018 г.

№11-93-078

Рег. № 44
ЛИ/02.08.2021
г.
/Валиден до
02.08.2025 г.

Заповед №А 477/ 02.08.2021

Рег. №149
ЛИ/19.11.2020г
Валиден до:
15.08.2023 г.

Заповед № А 666/19.11.2020 г.

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
Месо и месни продукти. Месо от птици и птичи продукти Мляко и млечни продукти. Яйца
и яйчни продукти. Консерви плодови, растителни, месни, месорастителни, рибни. Млевни
продукти. Храни на зърнена основа. Хляб и хлебни изделия. Захарни, шоколадови и
сладкарски изделия. Безалкохолни напитки и боза. Плодове и зеленчуци и продукти от тях.
Готови ястия и салати. Ядки и маслодайни семена и продукти от тях. Подправки. Водипитейни, повърхностни, подземни, вода от плувен басейн, лед. Отривки от повърхности за
контрол на хигиената. Кланични трупове/каркаси/. Пчелен мед. Фуражи комбинирани,
белтъчни концентрати и суровини от тях. Храни за животни. Мазнини и масла и продукти
от тях. Хранителни добавки. Билки. Чай.
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Ветеринарна
лаборатория
за изпитване
на храни и
диагностичн
и
изпитвания
“АЛИМЕНТ
ИОМНИЛАБ”

@abv.bg
:4204,
с. Царацово
общ.
Марица
обл.
Пловдив
:031/27
22 00
0878
277 077 храни
0877
835 187 диагностика
@:
alimenti@ab
v.bg
omnilab@ab
v.bg
www.alimen
ti-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 прби 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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Лаборатория
за изпитване
на храни,
фуражи и
биологични
материали
„Районна
ветеринарна
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 , Mесни 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 пъвично 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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Лабораторен
блок – ВСЕ,
ДЗЖ при
Биофарм –
Инженеринг
АД
гр.Сливен

Лаборатория
за изпитване
на храни,
фуражи и
биологични
материали Районна
Ветеринарна
СтанцияРусе ЕООД
офис София

: гр.
Сливен,
бул.
''Тракия''75
:
044/616060
044/589112
:
044/616066
@:
lab.blok.sl@
boipharm.bg
:1407,
гр. София
кв.
Кръстова
вада,
ул. ”Хага”
№5
обл. София
град
: 02/418
52 91;
GSM:

63 / 03.05.
2011г.

2093063

№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 (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)

0893 32 20
17;
0897 91 38
32;
0899 93 30
18
rvs_megainv
est@abv.bg
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Ветеринарна
лаборатория
ИЛ „Феба
Лаб“ при
„Еф Енд Би
Анализи”
АД

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

№ 026/
12.12.2017

2293003

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

Заповед № А 664/19.11.2020г
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.
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ЛК
„Мултимед“
ООД, гр.
Шумен

Лаборатори
я за
изпитване
на храни
гр. Шумен,
п.к
9700,общ.
Шумен,
ул.“ Петър
Делян“ №
11а

№
4/26.11.2018

2792075

Сертификат №
241ЛИ/29.01.20
21, валиден до
20.12.2021г.

Заповед № А36 / 29.01.2021 г.
Мляко и млечни продукти
Месо и месни продукти
Яйца и яйчни продукти
Риба и рибни продукти и морски храни
Консерви месни, месорастителни, рибни и растителни
Готови ястия и салати от растителен и животински произход
Захар и захарни и шоколадови изделия
Подправки
Бутилирани натурални, минерални изворни и трапезни води
Зеленчуци сурови, консервирани, замразени и изсушени зеленчукови сокове
Плодове сурови, консервирани, замразени и изсушени, плодови сокове
Ядки и маслодайни семена
Кафе, чай, какао
Контактни повърхности
Зърнени храни и храни на зърнена основа
Питейна вода
Козметични продукти

