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П О К А Н А за обучение 

1. Новата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход. 

2. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДС EN ISO 19011:2018 

5 и 6 декември 2018 г. 
 

Обучението има за цел да: 

 осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДС EN ISO/IEC 17025:2018; 

 информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на изискванията за акредитация; 

 подпомогне разбирането и тълкуването на критериите и тяхното прилагане. 

 запозне, респективно да опресни знанията за планиране, провеждане и документиране 

на вътрешен одит на СУ (БДС EN ISO 19011:2018) и прегледи от ръководството. 
 

По време на обучението ще се обсъждат:  

 Подхода на ИА БСА за преход; 

 Цялостен преглед на промените на стандарта - нови и преработени изисквания. 

 Указанията за планиране, организиране, провеждане и документиране на вътрешните 

одити в ОК-л, вкл. функциите на лицата, управляващи програми за одит [ЛУПО] (БДС 

EN ISO 19011:2018) 
 

Обучението е предназначено за лица, които поддържат система за управление на 

лаборатория или отговарят за провеждане на изпитване или калибриране - ръководители, 

отговорници по качеството, вътрешни одитори, персонал на лабораторията. 
 

След завършване на този курс участниците ще: 

 Познават структурата на стандарта ISO/IEC 17025:2017; 

 Могат да опишат промените в изискванията в плана за преход към ISO/IEC 17025:2017; 

 Интерпретират новите или променените изисквания, които важат за тяхната 

лаборатория; 

 Прилагат изискванията на новия стандарт за системата на лабораторията; 

 Прилагат изискванията на БДС EN ISO 19011:2018 за одит на системата на лабор-ията. 
 

Таксата за участие е 200 лв без ДДС за модул 1 и 80 лв. без ДДС за модул 2 се превеждат 

по банкова сметка IBAN: BG39 UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на Уни Кредит Булбанк 

UNCR BGSF, с титуляр ССКБ. 

Приемат се такси и на място при регистрацията, но само при предварително подадена 

заявка. 

Таксата включва: учебни материали, две кафе-паузи на ден 

Всеки участник в модул 1 получава Удостоверение за завършено обучение и Сертификат за 

вътрешен одитор при участие в модул 2. 
 

Лектори: експерти и специалисти от ИА «Българска служба за акредитация» и ССКБ 
 

Място на провеждане: София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108, етаж 1, зала 105А 

Регистрация за курса: 05.12.2018 г. от 09.30 ч. до 10.00 ч. в залата 

Откриване на курса: 05.12.2018 г. - 10.00 ч. Закриване на курса: 06.12.2018 г. - 16.00 ч. 

 

За контакти: 

тел./факс 02 / 988-4075; GSM: 0879 602 164, e-mail: sskb@abv.bg 

1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, етаж 6, офис 601 

Желаещите за участие в курса да попълнят и изпратят заявка за участие на електронна 

поща sskb@abv.bg, заедно с копие на документ за платена такса. 

Краен срок за регистрация за участие: 30.11.2018 г. 
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СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ 

ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: 

 
Трите имена на участника  

 

Месторабота  

 

Длъжност/позиция  

Данни за контакт 

(тел., e-mail, факс) 

 

Данни за фактура  

Юридическо лице:  

Адрес:  

№ по ЕИК  

Тема/въпрос, на който да 

се обърне специално 

внимание по време на 

обучението: 

 

 

 

 
Краен срок за получаване на заявката 30.11.2018 г. на е-mail: sskb@abv.bg с приложен 

документ за платена такса. 

Приемат се такси и на място при регистрацията, но само при предварително подадена заявка. 

 

За контакти: 

тел./факс 02 / 988-4075; GSM: 0879 602 164 

e-mail: sskb@abv.bg 

1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, етаж 6, офис 601 

 

Забележки: 

1. Няма да бъдат приемани заявки за участие след набиране на максималния брой 

участници. 

2. Курсът може да бъде отменен при по-малко от десет заявки за участие, при което 

таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата. 
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СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ 

ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 

ПРОГРАМА за обучение - 5 и 6 декември 2018 г. 

1. Новата версия на БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Подход на ИА БСА за преход 

2. Вътрешни одити съгласно новата версия на БДС EN ISO 19011:2018 

 

Тема Цел: 

Въведение в курса: цели и програма 
Акредитация на лаборатории - общ преглед на изискванията за 
акредитация. Подход за преход от БДС EN ISO/IEC 17025:2006 към 
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 при акредитация на лаборатории за 
изпитване и калибриране 

(3-годишен преходен период, считано от 
30 ноември 2017 г. до 30 ноември 2020 г.) 

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Основни промени, цели и философия 
на промените, нови изисвания. Изисквания към структурата, 
ресурсите и процесите 

Идентифициране на приликите и разликите в 
критериите за акредитация, съгласно 
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и 
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

3 Термини и определения БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Осигуряване на разбиране и правилно 
тълкуване на основните термини и определения, 
ползвани в стандарта. 

4. Общи положения БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

4.1 Безпристрастност 
4.2 Опазване на професионалната тайна (конфиденциалност) 
Рискове и възможности 

Осигуряване на разбиране и прилагане на 
общите изисквания на стандарта за мислене, 
основаващо се на оценка и анализ на риска. 
Безпристрастност и независимост на лаб-ите 

5. Изисквания за структурата БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Осигуряване на разбиране и прилагане на 
основните изисквания на стандарта по 
отношение на организационната структура на л-
та, състав и функции на висшето ръководство 

6. Изисквания за ресурсите БДС EN ISO/IEC 17025:2018 

6.1 Общи положения 
6.2 Персонал 
6.3 Помещения и съоръжения на лабораторията и условията на 

заобикалящата среда 
6.4 Технически средства 

Осигуряване на разбиране и прилагане на 

основните изисквания на стандарта по 
отношение на компетентността на ръководството 
и персонала на лабораторията 

6.5 Метрологична проследимост Приложение А (информационно), 
осигуряване на валидност на резултатите 

Осигуряване на разбиране на изискванията на 
стандарта по отношение на метрологичната 
проследимост и нейното значение за 
осигуряване на валидни резутати 

6.6 Продукти и услуги, доставяни от външни доставчици Осигуряване на разбиране на изискванията на 
стандарта по отношение на родукти и услуги, 
предоставяни от външен доставчик (provider), 
подизпълнител (subcontractor) и доставчик 
(supplyer) 

7. Изисквания за процесите БДС EN ISO/IEC 17025:2018 
7.1 Преглед на запитвания, оферти и договори 

7.2 Избор, проверка/верифициране и валидиране на методи 
7.3 Вземане на проби/извадки 
7.4 Манипулиране на обекти за изпитване или калибриране 
7.5 Технически записи 
7.6 Оценяване на неопределеността от измерване 
7.7 Осигуряване на валидност на резултатите 

Осигуряване на разбиране и прилагане на 
изискванията на стандарта за пробовземане, 
възможността за акредитация на самостоятелно 
пробовземане, неопределеност от пробовземане 

7.8 Докладване на резултатите Осигуряване на разбиране за прилагане на 
новите изисквания на стандарта по отношение 
на управление на данни, компютърни системи за 
управление на данни и ползване на LIMS 

7.9 Жалби 
7.10 Несъответстваща работа 

осигуряване на разбиране на основните 
изисквания и нови моменти при обработване на 
жалби 

7.11 Управление на данни и управление на информацията Осигуряване на разбиране за прилагането на 
изискванията на стандарта за документиране 
(като указания за извършване на определена 
дейност) и водене на записи (като обективно 
доказателство за изпълнение на изискванията) 

БДС EN ISO/IEC 17025:2018, Възможности за системата за 
управление. Възможност А и Възможност В. Приложение В 
(информационно) 

Осигуряване на разбиране за прилагане на 
изискванията на стандарта по отношение на СУ 
на лабораторията и възможността за ползване 
на СУ, отговаряща на изискванията на ISO 9001 

БДС EN ISO 19011:2018 Нова версия на БДС EN ISO 19011:2018 
„Указания за извършване на одит на системи за управление“ (ISO 
19011:2018)“ 

Запознаване, респ. опресняване знанията за 
планиране, организиране, провеждане и 
документиране на вътрешен одит на СУ (БДС EN 
ISO 19011:2018) и прегледи от ръководството 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

„БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ“ 


