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З А П О В Е Д 

 

№ РД 10-27/1 

 

София, 02.04.2021 г. 

 

 

 

 

На основание чл. 63 а от Закона за посевния и посадъчния материал, чл. 51, ал. 2  от 

Закон за управление на агрохранителната верига, чл. 37 на Регламент (ЕС) 2017/625  

относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се 

гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, 

правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към  тях, 

здравето на растенията и продуктите за растителна защита, чл. 19, ал. 4 и ал. 9 от  

Закона за администрацията, чл. 7 и чл. 8  от Устройствения правилник  на  Изпълнителна  

агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и Протокол от 01.04.2021 г. на 

комисия за разглеждане и оценка на получени оферти и за класиране на участниците 

във връзка с обява за събиране на оферти за избор на лаборатории за целите на 

официалния контрол 

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

I. Определям лаборатории за извършване на лабораторни анализи за целите 

на официалния контрол, както следва: 

 

 

1. За определяне на генномодифицирани организми (ГМО) в семена 

(зърно) 

 

- Лаборатория на СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД; 

- Лаборатория – Изпитвателен център „Здраве“ към Национален център по 

обществено здраве и анализи. 

 

2. За определяне съдържание на тетрахидроканабинол (THC) в семена от 

коноп 

 

- Лаборатория – Изпитвателен център ГЛОБАЛТЕСТ към ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД. 
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II. Определям условията, при които възлагам изпълнението на лабораторни 

анализи за целите на официалния контрол: 

 
1. Използвани методи за анализ: 

- Определяне на генномодифицирани организми (ГМО) – БДС EN ISO 

21569:2005/A1:2013 “Хранителни продукти. Методи за анализ за откриване на 

генетично модифицирани организми и получавани от тях продукти. Качествени 

методи на база нуклеинова киселина”, БДС EN ISO 21569:2007. 
 

- Определяне съдържание на тетрахидроканабинол (THC) в листната маса, 

цветните и плодните връхчета в растения от рода на конопа (канабис)- съобразен 

с изискванията на Приложение I на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на 

Комисията от 15 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент 

(ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането 

на коноп. 

 

2. Подаване на проба за анализ 

Пробите за анализ се доставят до лабораторията за официален контрол, за сметка 

на възложителя, придружени с писмо, в което се описва вида анализ, за който се 

изпращат пробите, броя проби и вида култура. 

3. Получаване на резултат от анализ 

- Резултатът от анализ (Протокол/Сертификат от изпитване) се изпраща от 

изпълнителя (лабораторията) на посочена от възложителя (Изпълнителна 

агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол) електронна поща. 

- При поискване от страна на ИАСАС резултатът се предоставя и на хартиен 

носител. 

- Документът с резултат от анализ следва да бъде изготвен на български език и на 

английски език. 

 

4. Действия при установяване на несъответстващ резултат 

При наличие в предоставената проба за анализ на генномодифицирани организми 

или тетрахидроканабинол над допустимите норми изпълнителят се задължава да уведоми 

незабавно възложителя по електронна поща. 

5. Конфиденциалност, безпристрастност, липса на конфликт на интереси, 

свързан с изпълнение на възложените лабораторни анализи 

Одобрените лаборатории следва стриктно да спазват принципите на  

конфиденциалност, обективност и безпристрастност, на всички елементи от дейностите 

свързани с анализите за целите на официалния контрол и за предотвратяване на 

възможността за появата на конфликт на интереси. 

6. Комуникация между компетентния орган и лабораторията за официален 

контрол 

Всички уведомления и документи, които страните си изпращат във връзка с 

изпълнение на лабораторните анализи, следва да са в писменна форма и могат да се 

доставят лично, по електронна поща /iasas@iasas.government.bg/ или с лицензиран 

пощенски оператор, с обратна разписка.  

7. Прекратяване правомощията на одобрена лаборатоеия 

mailto:/iasas@iasas.government.bg/
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При неизпълнение на поетите ангажименти от страна на одобрена лаборатория, 

ИАСАС си запазва правото за едностранно прекратяване на делегирането на лабораторни 

анализи на съответната лаборатория по реда на чл. 51, ал. 4 и 5 от Закона за управление 

на агрохранителната верига. 

8. Ред за плащане 

Заплащането на извършените лабораторни анализи се извършва от ИАСАС по банков 

път, с платежно нареждане  в български лева, срещу издадена от изпълнителя фактура 

за дължимата цена за съответния анализ, в седемдневен срок от получаване на 

фактурата.  

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Тодор Гъдев – главен секретар на 

ИАСАС 

 

 

ИНЖ. БИСТРА ПАВЛОВСКА  / п/ 

Изпълнителен директор на ИАСАС 

 
 

 


