
 
 

ПРОГРАМА 

за обучение на тема 

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

19 - 20 март 2018 г. 
Цели на обучението: 

 да осигури разбиране в дълбочина на принципите и критериите на БДС EN ISO/IЕС 17025:2018 

 да информира и осигури правилно разбиране и тълкуване на изискванията за акредитация и 
подхода за преход на ИА БСА към БДС EN ISO/IЕС 17025:2018. 

19 март 2018 г. (понеделник) 
09:00 - 09:45 Регистрация 

09:45 - 10:00 Въведение в курса: цели и програма 
Акредитация на лаборатории - общ преглед на изискванията за акредитация 

10:00 - 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00 - 11:30 
Кафе пауза 

Подход за преход от БДС EN ISO/IЕС 17025:2006 към БДС EN ISO/IЕС 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/IЕС 17025:2018 Основни промени, цели и философия на промените, 
нови изисквания. Изисквания към структурата, ресурсите и процесите  
Цел: 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 ДОО/1ЕС 17025:2018 
Цел: 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 
Цел: осигуряване на разбиране и прилагане на общите изисквания на стандарта 
за мислене, основаващо се на оценка и анализ на риска. Безпристрастност и 
независимост на лабораториите. 

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

6. Изисквания за ресурсите БДС EN ISO/IEC 17025:2018 
6.1 Общи положения 
6.2 Персонал 
Цел: осигуряване на разбиране и прилагане на основните изисквания на 
стандарта по отношение на компетентността на ръководството и персонала 
на лабораторията 

12:30 - 13:00 Обедна почивка 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ 



 

13:00 - 15:00 6. Изисквания към ресурсите (продължение) 
6.3 Помещения и съоръжения на лабораторията и условията на заобикалящата 

среда 
6.4 Технически средства  
6.5 Метрологична проследимост Приложение А (информационно), осигуряване на 

валидност на резултатите 

Цел: осигуряване на разбиране на изискванията на стандарта по отношение на 
метрологичната проследимост и нейното значение за осигуряване на валидни 
резултати 

6.6 Продукти и услуги, доставяни от външни доставчици 
Цел: осигуряване на разбиране на изискванията на стандарта по отношение на 
продукти и услуги, предоставяни от външен доставчик (provider), подизпълнител 
(subcontractor) и доставчик (supplier) 

15:00 - 15:30 Кафе пауза 

15:30 - 17:00 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 
Цел: осигуряване на разбиране и прилагане на изискванията на стандарта за 
пробовземане, възможността за акредитация на самостоятелно пробовземане, 
неопределеност от пробовземане 

17:00 - 17:30 Дискусия 

20 март 2018 г. (вторник) 

09:00 - 12:30 

 

 

11:00 - 11:30 
Кафе пауза 

7. Изисквания за процесите(продължение) 
7.6 Оценяване на неопределеността от измерване 
7.7 Осигуряване на валидност на резултатите 
7.8 Докладване на резултатите 
Цел: 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  

12:30 - 13:00 Обедна почивка 

13:00 - 14:00 7.9 Жалби 
7.10 Несъответстваща работа 
Цел: осигуряване на разбиране на основните изисквания и нови моменти при 
обработване на жалби 

7.11 Управление на данни и управление на информацията 
Цел: 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) 

14:00 - 16:00 

 

15:00 - 15:30 
Кафе пауза 

БДС EN ISO/IEC 17025:2018, Възможности за системата за управление. Възможност А 
и Възможност В. Приложение В (информационно) 
Цел: осигуряване на разбиране за прилагане на изискванията на стандарта по 
отношение на системата за управление на лабораторията и възможността за 
ползване на система за управление, отговаряща на изискванията на ISO 9001 

16:00 - 16:30 Дискусия и закриване на обучението 

 


