
 

 

ДИРЕКЦИЯ "ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Дирекцията извършва химични, физични, микробиологични изследвания и 

изпитвания, участие в проучвателни и аналитични дейности по програми , 

извършване на измервания и изследвания, поискани от физически и юридически 

лица. 

2. Осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез 

спазване и поддържане изискванията на внедрената система за управление на 

качеството съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 като изпитвателна лаборатория и 

по БДС EN 17020:2012 като Орган за контрол от вид А. 

3. ЛИК е с обхват на акредитация: 

 Микробиологични и физико- химични характеристики на храни и 
води; 

 Физико- химични характеристики на козметични продукти и битови 
химични препарати, материали и предмети, предназначени за контакт с храни и 
химични препарати; 

 Вземане на проби. 

4. Органът за контрол при РЗИ - Варна притежава Сертификат за акредитация, 

валиден до 2019 год. със следния обхват: 

 Химични фактори на средата  

 Физични фактори на средата 

 Радиационен контрол 

5. Дирекция "Лабораторни изследвания" разполага с добра 

материално-техническа база,  необходима апаратура и компетентен персонал за 

извършване на официалния контрол.  Специалистите извършват изследвания на 

храни, води, козметични продукти и др. 

6. Изследванията се извършват на високоспециализирана апаратура, като се 

спазват изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за 

измерване: 

 Газов хроматограф с мас детектор - използва се за анализ на храни, води и 
други продукти за съдържание на пестицидни остатъци в храни и води, 
трихалометани във води, 1,2 дихлоретан във води, бензен във води и толуен във 
химикали. 

 Течен хроматограф- използва се за определяне на микотоксини, нитрати, 
оцветители,  подсладители, консерванти в храни, полициклични ароматни 
въглеводороди във води,  бензпирен във води . 

Хроматографите могат да се използват за анализ на козметични продукти. 
 ICP /MS - Спектрофотометър с индуктивно свързана плазма. Използва се 

за анализ на метали в храни, води, козметични продукти, въздух и др. 
 Йонен хроматограф за анализ на води - Използва се за анализ на аниони 

във води. 

 

7. С цел осигуряване на високо качество на извършваната лабораторна дейност, Д 

"ЛИ" участва в национални и международни изпитвания за пригодност. 
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