
 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД 

 

„ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД управлява изпитвателна лаборатория „ФЕБА ЛАБ” за 

анализ на храни, води, напитки и козметика, която е акредитирана от ИА „Българска Служба по 

Aкредитация“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Вече десетилетие лабораторията създава 

стандарт за отговорно и качествено обслужване, като допринася за повишаване на качеството и 

безопасността на храните. Водени от желанието да сме лидери в нашия сектор ние не спираме 

да се учим, усъвършенстваме и развиваме. Непрестанно търсим иновативни решения, които да 

рационализират процесите и да повишат качеството на предлаганите от нас услуги. 

„ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД работи успешно с фермери, месопреработвателни и 

млекопреработвателни предприятия, различни производители на храни, води, напитки и 

козметика. 

В ИЛ „ФЕБА ЛАБ” са структурирани  три направления на дейност: 

1. Сектор „Пробовземане и приемна”, в който екипи от обучени и сертифицирани 

пробовземачи могат да посетят клиента в удобен за него ден и час и да извършат 

акредитирано пробовземане съобразно действащите български и международни 

стандарти или просто да транспортират вече взетите проби.  

2. Сектор „Микробиология”, в който се извършва изпитване за безопастност и 

хигиена на води, суровини и готова продукция по показатели и норми съгласно 

действащи Европейски регламенти, национални нормативни актове и/или 

технологична документация на клиента.  

3. Сектор „Физикохимия”, в който са обособени три направления: за класически 

физикохимични анализи, за провеждане на инструментални изпитвания и 

дегустационна зала за извършване на органолептични и сензорни анализи. Извършват 

се изпитвания, осигуряващи качествено и количествено определяне на състава на 

продуктите, прилагайки стандартизирани и валидирани аналитични методи. 

 

ИЛ „ФЕБА ЛАБ” при „ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД предлага широка гама от 

органолептични, физико-химични и микробиологични анализи на храни, води, напитки и 

козметика, част от които са анализите на:  

1. Мляко и млечни продукти 

2. Месо и месни продукти 

3. Питейна вода 

4. Отпадъчна вода 

5. Смивки 

6. Зърнени храни и храни на зърнена основа, зърно и млевни продукти 

7. Фуражи, храни за животни, белтъчни концентрати и суровини за тях 

 

 



 

 

„ЕФ ЕНД БИ АНАЛИЗИ” АД работи и с партньорски лаборатории, чрез които може да 

осигури достъп до специфични анализи за нуждите на говедовъдството. Всички те са 

акредитирани както от националните акредитационни органи на съответната страна, в която се 

намират, така и от The International Committee for Animal Recording (ICAR), като същевременно 

членуват в The International Society for Animal Genetics (ISAG). Дружеството съдейства за 

извършване на генетична идентификация и верификация на родители (Genetic identification and 

Parantage test), генотипиране, както и за други специфични изследвания.  

Верификацията на родители се предлагат за всички породи животни като използваният 

метод за идентификация е съобразен с най-новите технологични нововъведения в тази област. 

SNPs тестът обхваща няколко хиляди отделни маркера и с огромна точност и минимални 

възможности за грешка потвърждава родителите на животното. Основното предимството е, че 

веднъж генетично идентифицирани и верифицирани по отношение на родителите, животните 

вече присъстват в базата данни, което уеснява верификацията на потомството.   

Генотипирането (genotyping) се предлага за повечето породи и представлява анализ на 

генома на база на който се прави ранкинг. По този начин още в ранен етап от развитието на 

животното фермерът може да оцени инвестицията и очакваната възвръщаемост.  

В зависимост от особеностите на животните могат да се правят и други изпитвания като 

безрогост, миостатин, др.  

 

 

✓ Възможност за online проверка на резултати от проведени изпитвания на адрес 

www.febalab.net 

✓ Предоставяне на мнения, интерпретации и консултации за получените 

резултати. 

✓ Осигуряване на всички необходими консумативи за вземане на пробите 

(стерилни тампони, стерилни контейнери, стерилни пликове, пломби и т.н.). 

✓ Логистична мрежа, покриваща цялата страна, и възможност за извършване на 

акредитирано пробовземане от всяка една точка в страната. 

✓ Отговорно, бързо и надеждно обслужване по отношение на исканите от Вас 

изпитвания. 
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