
Приложение № 5 

Списък с акредитираните* лаборатории в България, които могат да изследват проби от розово 

масло и да издават аналитични сертификати (протоколи за изпитване) 

(актуален към юли 2020 г.)  

 

Лаборатория (име, адрес на управление и адрес на 

лабораторията) 

Laboratory (name, address)  

„Национална лаборатория Бул роза“ ООД 

Габрово 5300, ул. Станционна № 14 

Габрово 5300, кв. Бойката, Северна индустриална 

зона, сграда Независимост, ет. 7 

National Laboratoty Bul Rose Ltd.  

5300 Gabrovo, 14, Stancionna str. 

„Комихрис“ ООД 

Пловдив 4000, ул. Пресиян № 17, ет. 4, ап. 5 

4109 Област Пловдив, Землище Брани поле, 

местност Разклона № 20а 

Komihris Ltd. 

4000 Plovdiv, 17, Presian str., entr. 4, app. 5 

„Национален институт за изследване на вино, 

спиртни напитки и етерични масла“ ЕООД 

София 1606, кв. Красно село, ул. 20-ти април № 13 

София 1606, кв. Красно село, ул. 20-ти април № 13 

National Wine, Spirituous Beverages and 

Essential Oil Research Institute Ltd. 

1606 Sofia, 13, 20-ti April str., Krasno selo 

District 

„Приморис България“ АД 

Пловдив 4004, кв. Южен, ул. Братя Бъкстон № 134 

Primoris Bulgaria AD 

4004 Plovdiv, South District, 134 Buxton 

Brothers str. 

 

Забележка: В списъка са включени българските акредитирани лаборатории, но има възможност 

пробата от розово масло да се анализира и в лаборатории извън България. 

––––––––––– 

*Акредитацията на лабораторията е свързана с прилагане на следните стандарти: 

(1) Стандарт 17025 с общите изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и 

калибриране 

Международен стандарт: ISO 17025:2017  

Български национален стандарт: БДС 17025:2018  

(2) Стандарт 11024 за извършване на хроматографски профили на етерични масла.  

Международен стандарт: ISO 11024:1998  

Български национален стандарт: БДС 11024:2000  

(3) Стандарт 9842 за определяне на някои характеристики на етерично масло от роза (Rosa damascena 

Miller), от семейство Rosaceae, култивирана в Турция, Мароко и България с цел определяне на неговото 

качество. 

Международен стандарт: ISO 9842:2003  

Български национален стандарт: БДС 9842:2006  

 

При партиди с „Българско розово масло“ със ЗГУ в сертификата трябва да е посочено, че са отчели 

изискванията на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географските указания и 

наименования за произход на земеделски продукти и храни – „Българско розово масло“) BG-PGI-0005-

01050 – 26.10.2012 г. 

 


