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Лаборатории	извършващи	анализи	на	растителни	
суровини	и	продукти	от	тях	

	
	
Посочените	лаборатотии	извършват	един	или	няколко	от	посочените	
по‐долу	анализи:	

	
‐ Анализ	на	биологично	активни	вещества	
‐ Микробиологични	изследвания	
‐ Изследвания	за	наличие	на	пестициди	
‐ Изследвания	за	наличие	на	тежки	метали	
‐ Изследване	за	радиоактивност	

	
	
ФЕБАЛАБ	
	
http://www.febalab.net/za‐nas.html		
София, 1616, кв. Бояна; ул. Герганица № 7, е-mail: febalab@gmail.com 

 тел. +359 2 959 07 19;  +359 893 32 61 37 

ИЛ „ФЕБА ЛАБ” при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД е първата частна 
лаборатория за анализ на храни, води, напитки и козметика на територията на 
гр. София, притежаваща сертификат за акредитация, рег. номер № 70 ЛИ/ 
13.01.2011г., издаден от ИА „Българска служба за акредитация” в съответствие 
с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 

Фебалаб прави микробиологични анализи и анализ на тежки метали.  
 
	
ЛАБОРАТОРИЯ	ПРИ	ИНСТИТУТ	ПО	ПОЧВОЗНАНИЕ	„Н.	ПУШКАРОВ”	
http://www.iss‐poushkarov.org/Bgservices.htm	
	
гр. София 1080; Шосе „Банкя” 7, п.к. 1369 
 
А)Централна научноизследователска лаборатория 

Ръководител лаборатория:  Ст.н.с. д-р инж. Евлоги Марков 
tel: 02 824 22 97; e-mail: evlogi2005@abv.bg 

 
Извършва анализи на растения  
* съдържание на макроелементи –азот, фосфор, калий, калций и магнезий; 
* съдържание на микроелементи – мед, цинк, желязо, манган. 

 
Б) Референтна изпитвателна лаборатория по радиоекология  
ирадиоизотопни изследвания.  
 
Ръководител Лаборатория: ст.н.с.д-р Лидия Мишева,  
тел/факс (02)825 67 12, тел. (02)824 36 39, e-mail: lmisheva@abv.bg 
Извършва анализи за  радиоактивност. 
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ЛАБОРАТОРИЯ	БЪЛГАРСКА	АГЕНЦИЯ	ЗА	БЕЗОПАСТНОСТ	НА	ХРАНИТЕ	
www.babh.government.bg/bg/Page/Laboratories/	
	
А) Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и 
екология (ЦЛВСЕЕ) - изследват за радиоактивност   
 
доц. Д-р Тодорка Янковска - Стефанова, двм - директор на ЦЛВСЕЕ 
адрес: София 1528;  Искърско шосе № 5 
Тел  02 979 10 34 и 02 973 14 74; Факс 02  979 07 42 
e-mail: clvce@clvce.eu 
	
 
Б) Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК)  
Компетентната, в системата на Българска агенция за безопастност на храните, 
лаборатория за пестициди и тежки метали за растителни продукти  
 
Директор: Инж. Елка Темелчева  
адрес: София 1330, бул. „НиколаМушанов”120 
Тел.: 02 8129877; факс: 02 8223376; e-mail: clctc@nsrz.government.bg  
	
В) Изпитвателна Лаборатория при ОДБХ – Габрово 
В нея се извършват микробиологични и физико-химични анализи на храни, 
води, напитки и др., с цел осигуряване на европейските изисквания за 
установяване на съответствие на продуктите.  
 
Ръководител: д-р Ценка Петкова 
гр. Габрово, 5300; ул. „д-р Заменхоф“ № 6 
е-mail: ldk_gabrovo@abv.bg; rvms@globcom.net; 
тел. 066/803 533, факс: 066/801 779 
	

	
ФИТОЛАБ	ПЛОВДИВ		
http://www.fytolab.com/bg	
	
Гр.	Пловдив	4004;	Ул.	Братя	Бъкстон	134	
 Email: info@fytolab.bg 
Tel.: +359(0)32 218 079 
	
Акредитирани за изследвания за пестициди и тежки метали. 
	
	
НАЦИОНАЛНА	ЛАБОРАТОРИЯ	БУЛ	РОЗА	ООД	‐	гр.	Габрово	
http://bulroselab.com/	
	
гр. Габрово 5300, ул. Станционна №14, тел. 066 / 817 346, факс 066 / 817 222 
 
Международно акредитирана лаборатория за анализ на козметични продукти, 
етерични масла и техните производни, включително суровини за козметичната 
и хранително-вкусовата промишленост и опаковки за козметични и битови 
продукти.  


