
       
 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ     СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В 

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ  БЪЛГАРИЯ 

 
ПОКАНА 

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

27 - 28 март 2018 г., ИА БСА, 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 са превежда по банков път и е 200 лв. без ДДС на участник.  
Таксата включва: две кафе паузи на ден и обяд.  
Таксата се превежда в  
Банка: Уникредит  Булбанк АД –клон „Аксаков”  
IBAN BG32UNCR 76301022 5620 24 
Сдружение” Съюз на Метролозите в България” 
Място на провеждане: София, бул. „д-р Г.М.Димитров” № 52А, зала на ИА БСА 
Откриване на курса: 27.03.2018 г. - 09:00 ч.  
Закриване на курса: 28.03.2018 г. - 16:30 ч.  
Всеки участник получава Удостоверение за завършено обучение.  
Ако настоящата покана е интересна за Вас, моля, попълнете заявка за участие и я 
изпратете по електронна поща на адрес office@smb-bg.org , training@nab-bas.bg, заедно 
с копие на документ за платена такса на най-късно до 23.03.2018 г. 
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