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ЗА SGS НАКРАТКО

◼SGS e водещата в света компания за контролни услуги-

инспекции, верификация, лабораторни анализи и сертификация

на системи и услуги.

◼Основана през 1878 в Руан като компания за 

инспекция на зърно

◼Като водещ световен доставчик на услуги в 

областта на околната среда ние предлагаме:

• Измерване на място

• Вземане на проби

• Изпитване

• Широка гама

специализирани решения



АЗИЯ ПАСИФИК

28 000 Служители

▪ Над 95 000 служители

▪ Над 2 400 офиса и лаборатории, работещи в глобален мащаб

ЕВРОПА

17 000 Служители

NORTH AMERICA 

8 000 Служители

АФРИКА И БЛИЗЪК 

ИЗТОК

17 000 СлужителиЮЖНА АМЕРИКА

11 000 Служители

ГЛОБАЛЕН ОБХВАТ, ЛОКАЛНА ПОДДРЪЖКА



КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА SGS В

СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛУГИ

◼ Над 40 години опит в предоставянето на услуги в сферата на 

екологията, на глобално ниво

◼ Наличие на най-престижни акредитации

◼ Наличие на най-съвременна аналитична техника

◼ Бърза обработка на резултатите

◼ Бърз пренос на методи за анализ и опит на глобално ниво

◼ Web-базирани решения за докладване и управление на данни

◼ Фокус върху проучване, непрекъснато подобрение и 

разширяване на обхвата на услугите

УНИКАЛНА 

МРЕЖА 
ОТ ЛАБОРАТОРИИ И 

СПЕЦИАЛИСТИ



Пробовземане и 

измерване на място
Подготовка 

на проби

Лабораторни 

тестове

Протоколи-

ране на данни

Анализ 

на данни

ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО МЯСТО
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ЛАБОРАТОРИЯ НА SGS БЪЛГАРИЯ ЕООД

◼ Води
• Питейни

• Повърхностни

• Подземни

• Отпадъчни

• Морски

◼ Отпадъци

◼ Утайки и седименти

◼ Почви
◼ Шум

◼ Емисии
• Стационарни източници на емисии

• Годишни контролни тестове (AST) на СНИ

Лабораторията на SGS България-Варна 

разполага с  опитни специалисти и 

модерно оборудване и е акредитирана 

от ИА БСА за извършване на измерване 

на място, вземане на проби и 

лабораторни анализи на проби от:



ПРОБОВЗЕМАНЕ НА ВОДИ

Лабораторията на SGS България притежава дългогодишен опит в

пробовземане и анализ на води :

◼ Питейни води – за питейно-битови 

цели, бутилирани, натурални, 

минерални, изворни и  трапезни води

◼ Подземни води 

◼ Повърхностни води 

◼ Отпадъчни води



Органични замърсители:

◼ Пестициди

◼ Полициклични ароматни въглеводороди 

(PAH)

◼ Летливи органични съединения (VOC)

◼ Нефтопродукти (TPH)

◼ Разтворени или емулгирани 

въглеводороди (с петролеев етер)

◼ Полихлорирани дибензодиоксини и 

дибензофурани (PCDD/PCDF)

◼ Полихлорирани бифенили (PCB)

АНАЛИЗИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДИ

Микробиологични показатели: 

◼ Общо микробно число

◼ Колиформи

◼ Е. Coli

◼ Ентерококи

◼ Pseudomonas aeruginosa

◼ Clostridium perfringens, вкл. Спори

◼ Legionella spp

◼ Salmonella spp



Органолептични (сензорни) 

анализи:

◼ Мирис, Вкус

АНАЛИЗИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДИ

Съдържание на метали и 

неметали
◼ Алуминий, Антимон, Арсен, Барий, 

Берилий, Бисмут, Бор, Ванадий, 

Волфрам, Желязо, Живак, Кадмий, 

Калай, Калий, Калций, Кобалт, Литий, 

Магнезий, Манган, Мед, Молибден, 

Натрий, Никел, Олово, Селен, Силиций, 

Сребро, Стронций, Сяра, Титан, 

Фосфор, Хром, Цинк, Цирконий, Уран, 

Хром VI, Хром III



◼ Aмониеви йони, Aмониев азот

◼ Нитрати, Нитратен азот

◼ Нитрити, Нитритен азот

◼ Азот по Келдал

◼ Общ азот

◼ Общ фосфор, Фосфати

◼ Обща твърдост

◼ Перманганатна окисляемост, 

перманганатен индекс

◼ Алкалност (обща, съставна, 

карбонатна)

◼ Сулфиди

◼ Сулфати

◼ Хлориди

◼ Фенол, Фенолен индекс

◼ Цианиди (свободни, лесно разградими)

◼ Общ органичен въглерод, Разтворим 

органичен въглерод

◼ ХПК

◼ БПК5

◼ Ратворен кислород

◼ Флуориди

◼ AOX

АНАЛИЗИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ВОДИ

Физикохимични показатели:

◼ Общ хлор, свободен хлор

◼ Активна реакция (рН)

◼ Специфична електропроводимост

◼ Мътност, Цвят, Температура

◼ Неразтворени вещества, Суспендирани 

вещества, Сух остатък, Разтворени 

вещества 



◼ Общ органичен въглерод

◼ Летливи органични съединения

◼ Полициклични ароматни въглеводороди

◼ Полихлорирани дибензодиоксини и 

дибензофурани

ОТПАДЪЦИ, УТАЙКИ, СЕДИМЕНТИ

◼ Е. Coli, Clostridium perfringens, 

Salmonella spp.

◼ Активна реакция (рН)

◼ Сух остатък

◼ Съдържание на вода

◼ Общ азот, Азот по Келдал

◼ Aмониеви йони, Aмониев азот

◼ Нитрати, Нитратен азот

◼ Съдържание на метали и 

неметали- екстрахируеми и 

обменни форми

◼ Пестициди

◼ Полихлорирани бифенили

◼ Нефтопродукти

Предлагаме анализи за определяне на следните показатели в промишлени, 

строителни и опасни отпадъци, утайки от ПСОВ и седименти: 

Лабораторията предлага и основно охарактеризиране на отпадъци – включващо 

пробонабиране, лабораторни анализи и изготвяне на доклад с резултатите.



ПОЧВИ

Притежаваме  

дългогодишен опит в 

пробовземане и 

анализ на почвени 

проби и сме 

акредитирани за 

извършване на 

периодичен 

мониторинг за 

състоянието на 

почвите.



◼ Нитрати, нитратен азот

◼ Нитити, нитритен азот

◼ Амоний, амониев азот

◼ Карбонати, Хидрогенкарбонати

АНАЛИЗ НА ПОЧВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

◼ Е. Coli, Clostridium perfringens, 

Salmonella spp.

◼ Съдържание на метали и неметали

◼ Нефтопродукти

◼ Полициклични ароматни въглеводороди

◼ Летливи органични съединения

◼ Полихлорирани дибензодиоксини и 

дибензофурани

◼ Пестициди 

◼ Полихлорирани бифенили

◼ Органичен въглерод

◼ Сухо вещество, Водно съдържание 

Специфична електропроводимост

◼ Съдържание на хумус

◼ Активна реакция (рН)

◼ Водоразтворими соли - общо 

съдържание

◼ Хлориди

◼ Вредна киселинност

◼ Загуби при накаляване

◼ Азот по Келдал

◼ Общ азот 

◼ Фосфор и фосфати



ЕМИСИИ ОТ СТАЦИОНАРНИ ИЗТОЧНИЦИ

Лабораторията за екологични анализи на 

SGS България предлага определяне на 

широк обем от показатели в отпадъчни 

газове от стационарни източници на 

емисии, чрез:

◼ Измерване на място

◼ Вземане на проби 

◼ Лабораторни анализи 



ЕМИСИИ ОТ СТАЦИОНАРНИ ИЗТОЧНИЦИ

Периодични измервания:

◼ Общ прах, ФПЧ 10

◼ Съдържание на метали: Антимон, Aрсен, 

Ванадий, Живак, Кадмий, Калай, Кобалт, 

Манган, Мед, Никел, Олово, Селен, Талий, 

Цинк, Хром

◼ HCl, HF, NH3, SO2, О2, CO2, CO, NO, NO2, 

Nox, H2S, H2, CH4

◼ Диоксини, PAH’s, PCB’s

◼ Отделни летливи органични съединения

◼ Параметри на газовия поток (налягане, 

скорост, дебит, температура)

◼ Влага 

◼ Въглеводороди (общи) CxHy

◼ Общ органичен въглерод (TOC)



◼ Определяне на нивата на обща 

звукова мощност при извършване на 

цялостна оценка по отношение на 

шумовото въздействие върху 

околната среда на действаща 

промишлена инсталация. 

◼ Определяне на радиуса на 

шумозащитната зона, около 

промишления източник.

ШУМ

◼ Изчисление на нивата на шум в 

местата на въздействие (или други 

точки около инсталацията), в 

резултат от шума, емитиран от 

промишления източник;

◼ Сравнение на нивата на шум (нивата 

на обща звукова мощност) от 

различни промишлени източници на 

шум;

◼ Мониторинг на шумовите емисии и 

определяне на нивата на шум, 

излъчвани в околната среда от 

промишлени източници на шум при 

осъществяване на собствени 

периодични измервания;

◼ Набавяне на информация при 

разработване на стратегически 

шумови карти;



КОМПЛЕКСЕН ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ

◼ Консултации по разработване на 

заявление за издаване на комплексно 

разрешително;

◼ Дисперсионно моделиране на 

разсейването на замърсителите от 

стационарни източници на емисии;

◼ Комплексна услуга по цялостно 

изпълнение на плана за собствен 

мониторинг по околна среда;

◼ Комплексна услуга по отношение на 

изпълнението на целия мониторинга, 

съгласно издаденото комплексно 

разрешително плюс изготвяне на 

годишните доклади по КР.

SGS България предлага различни решения за 

комплексно обслужване на предприята като:



ЛАБОРАТОРНА  АПАРАТУРА
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UV-VIS 

спектрофотометър

GC/MC 

GC/FID

HRGC/HRMS DFS

SGS използва съвременни 

методи за провеждане на 

лабораторните си анализи. 

Част от нашата аналитична 

апаратура включва:



ЛАБОРАТОРНА  АПАРАТУРА
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ICP/MS

ICP/OES 

Kjeltek

Анализатор

SGS използва 

съвременни методи за 

провеждане на 

лабораторните си 

анализи. Част от 

нашата аналитична 

апаратура включва:

UPLC/MS/MS



МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНИТЕЛНИ 

ИЗПИТВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ПРИГОДНОСТ

◼ ERA (USA) 

◼ LGC Standards  

◼ InterCind

◼ RTC

◼ BIPEA

20



СЕРТИФИКАТИ

◼ ISO 17025:2005 - ИА БСА

◼ ISO 9001:2000

◼ ISO 14001:2015

◼ OHSAS 18001:2007

21



ЗА КОНТАКТИ

Централен офис на SGS България

бул. Цариградско шосе №115 - Г 

Мегапарк Бизнес Център – ет. 6, офис С

1784 София

Албена Амзина

Тел: + 359 2 9 10 15

Факс: + 359 2 943 34 27

е-mail: albena.amzina@sgs.com

ЛАБОРАТОРИЯ НА SGS България

Ул. “Уилям Фруд” №1 

Институт по хидро и аеродинамика, ет.1

9003 Варна

Весела Станчева

Тел: +359 52 358092

Факс: +359 52 358092

е-mail: vesela.stancheva@sgs.com

mailto:albena.amzina@sgs.com
mailto:daniela.georgieva@sgs.com


БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНЕТО! 



MORE INFORMATION

Nicolas Kyndt

Global Business Development & Planning Manager

Global Head of Studies & Consulting

SGS Group Management Ltd

Place des Alpes 1

CH 1211 – Geneva

Switzerland

Phone: +41 (0)22 739 95 25

Fax: +41 (0)22 739 98 15

Mobile:     +41 (0)78 904 49 98

Nicolas.Kyndt@sgs.com

www.sgs.com

Environmental Services 24

WWW.SGS.COM
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