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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АКРИЛАМИД В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
Обща оферта №GT-O-0607-DT 

 
Определяне на Акриламид в храни чрез LC-ESI-MS/MS (течна хроматография – масспектрометрия/тандем 
мас-спектрометрия) 
 
Методът за анализ е съгласно БДС EN 16618:2015. Методът е верифициран вътрешнолабораторно. 
Методът не попада в обхвата на Акредитация по БДС EN ISO/IEC 17025 на ИЦ ГЛОБАЛТЕСТ ООД. 
Очакван срок за извършване на анализа в обхват на Акредитация: Септември 2018г. 
 
Методът отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/2158 на Комисията от 20.11.2017год. за 
установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на 
наличието на акриламид в хранителни продукти, и по-специално на т.3 от Приложение III. 
 
Регламентът се прилага от 11.04.2018год. 
 
Цената на анализа по този метод е 190.00 лева без ДДС за 1 проба.  
По отношение на този анализ, важи единствено търговска отстъпка – при предоставени едновременно за 
анализ шест броя проби, се заплащат пет. 
 
След влизане в сила на Регламента - тоест след 11.04.2018год., следва да се заявяват анализи само по 
метод, който да отговаря на посочения в т.3 на Приложение III на Регламента метод. След 11.04.2018 
анализи, извършени по методи, които не отговарят на Регламента, ще са валидни, но няма да отговарят 
на изискванията на Регламента, което ще ги прави неприложими в случай, че мониторингът е съобразен 
с Регламента. 
 
Приложими храни: 

A. пържени картофи, други нарязани (пържени на маслена баня) продукти и нарязан на филийки картофен 
чипс от пресни картофи; 

B. картофен чипс, снаксове, солени бисквити и други картофени продукти от картофено тесто; 
C. хляб; 
D. зърнени закуски (с изключение на овесена каша); 
E. фини печива: курабии, бисквити, сухари, зърнени блокчета, питки, рогчета, вафлени кори, малки дебели 

палачинки, бисквити с джинджифил, както и солени бисквити, сухари и заместители на хляба. В тази 
категория солените бисквити представляват сухи бисквити (печен продукт на основата на брашно от 
зърнено-житни култури); 

F. кафе: печено кафе; инстантно (разтворимо) кафе; заместители на кафе;  
G. детски храни и преработени храни на зърнена основа, предназначени за кърмачета и малки деца, 

съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
 

РЕФЕРЕНТНИ НИВА ЗА НАЛИЧИЕ НА АКРИЛАМИД В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: 

Храна Референтно ниво 
[μg/kg] 

Пържени картофи (готови за консумация) 500 
Картофен чипс от пресни картофи и от картофено тесто 
Солени бисквити на картофена основа 
Други картофени продукти от картофено тесто 

750 

Хляб  

а) пшеничен хляб 
 

50 

б) хляб, различен от пшеничен 
 

100 
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Зърнени закуски (с изключение на овесена каша)  

— продукти от трици, пълнозърнести житни култури, експандирани зърна, 
произведени чрез освобождаване на налягане от контейнер 

 

300 

— пшеничени и ръжени продукти (1) 
 

300 

— продукти от царевица, овес, лимец, ечемик и ориз (1) 
 

150 
Бисквити и вафлени кори 350 
Солени бисквити, с изключение на солените бисквити на картофена основа 400 
Сухари 350 
Бисквити с джинджифил 800 
Продукти, подобни на останалите продукти от тази категория 300 
Печено кафе 400 
Инстантно (разтворимо) кафе 850 
Заместители на кафе  

а) заместители на кафе единствено на основа зърнени култури; 
 

500 

б) заместители на кафе на основата на смес от зърнени култури и цикория; 
 

 (2) 

в) заместители на кафе единствено от цикория. 
 

4 000 
Детски храни, преработени храни на основа зърнени култури за кърмачета и 
малки деца с изключение на бисквити и сухари (3) 40 

Бисквити и сухари за кърмачета и малки деца (3) 150 
 

(1)  Непълнозърнести житни култури и/или зърнени култури без трици. Зърнената култура в най-голямо количество 
определя категорията. 
(2)  Референтното ниво, което следва да бъде приложено спрямо заместителите на кафе на основата на смес от 
зърнени култури и цикория, е съобразено с относителния дял на тези съставки в готовия продукт. 
(3)  Съгласно определението в посочения по-горе Регламент (ЕС) № 609/2013. 

 
 

Необходимо количество проба за анализ: 200-250 грама 
Срок за извършване на анализа: 8-10 работни дни 

 
Начин за заявяване на анализи: 
За заявяване на анализи, моля попълнете Заявка за изпитване. Пробата (ите) за анализ, заедно с 
попълнената Заявка за изпитване, може да предоставите лично в лабораторията или да изпратите по 
куриер. 
Адрес за изпращане на проби: гр.София 1618, кв.Овча Купел, ул.Крушовски връх №31, (непосредствено 
до хипермаркет Кауфланд), Лице за контакт: Емил Митев, 0887 95 94 06 
 
 
 
 


