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СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ 
 СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ 

 
 

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

16 - 17 април 2018 г., сградата на ИА БСА, град София 
 
 
Обучението има за цел: 

• Да осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 
• Да информира и осигури разбиране и правилно тълкуване на изискванията за акредитация 
• Да подпомогне разбирането и тълкуването на критериите и тяхното прилагане 

 
По време на обучението ще се обсъждат: 

• Подхода на ИА БСА за преход 
• Цялостен преглед на промените на стандарта- нови и преработени изисквания 

 
Обучението е предназначено за лица, които поддържат система за управление на лаборатория или 
отговарят за провеждане на изпитване или калибриране - ръководители, отговорници по качеството, 
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. 

 
Таксата за участие е 200 лв. без ДДС на участник и 180 лв. без ДДС за членове на сдружение ССЛСБ.  
Таксата включва: кафе паузи и обяд. 

 
Плащане на таксата за участие: Плащането ще бъде по проформи фактури, които ще бъдат 
изпращани непосредствено след заявяване на участието. 

 
Място на провеждане: сградата на ИА БСА, град София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А, 
Конферентна зала, ет. 1 
Откриване на курса: 16.04.2018 г. - 09:00 ч. 
Закриване на курса: 17.04.2018 г. - 16:30 ч. 

 
Всеки участник получава Удостоверение за завършено обучение. 
 
Желаещите за участие в курса да попълнят и изпратят заявка за участие на електронна 
поща sslsb@abv.bg! 
Краен срок за регистрация за участие: 30.03.2018 г. 

 
 
*Забележка: Няма да бъдат приемани заявки за участие след набиране на максималния брой 
участници. 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ 
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