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БИЗНЕС
Физикохимичната лаборатория

филактична програма за надзор и ликвидиране
на болестите при животните. До миналата
година изследванията се извършваха само от
държавните лаборатории. „Биофарм-Инженеринг” АД спечели за първи път участие в програмата през октомври 2014 г. Лабораторията
ще продължи дейността си по същата програма и през 2015 г.
Лабораторията в Сливен е акредитирана за
изследване на шест болести по животните и
предлага отлични условия и възможности за професионално израстване и по-добро възнаграждение за ветеринарните лекари, които ще бъдат
ангажирани с изследванията.
„Биофарм-Инженеринг” АД осигурява безплатни
консумативи на ветеринарните лекари, които ще
вземат кръвните проби. „Ние предлагаме безплатно вакутейнери за вземане на кръв от животните, както и безплатен транспорт”, посочва д-р

Валентина Колева. Автомобилите на фирмата ще
посещават съответните населени места, за да
приемат подготвените от ветеринарните лекари
кръвни проби. Друго предимство на частната лаборатория е бързината на изследването. Тя ще работи 24 часа в денонощието, включително в събота и неделя. Резултатите ще бъдат въвеждани в
системата „Ветис” незабавно след изследването.
Важно за диагностичната лаборатория към „Биофарм-Инженеринг” АД е че предприятието само
произвежда част от необходимите за изследванията консумативи, между които и диагностикумите
за болестта бруцелоза за всички видове животни,
като едновременно с това в „Биофарм-Инженеринг” АД се извършват и изследванията за тази
опасна зооноза.
От началото на 2012 г. беше открита и акредитирана лаборатория за контрол на храните – лабораторен блок „ВСЕ”. Лабораторията е оборудвана
със съвременна и прецизна апаратура и извършва
контрол на хранителни продукти и суровини от
животински произход, както и на фуражи и води.
Съвсем скоро ще заработи и нова лаборатория с
едно от най-високите нива на биобезопасност 3. Там ще се изследват всички заразни болести
при конете. Това ще бъде единствената подобна
лаборатория в страната, която прави пълни,
комплексни изследвания на всички опасните
болести по конете.
„Биофарм-Инженеринг” АД е единствената
българска фармацевтична фирма, която произвежда
инфузионни разтвори в полипропиленови сакове.
Използвайки високото ниво на производствената
си база и научно-техническия потенциал, фирма-

