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ЦЕНТЪР  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО  ОБУЧЕНИЕ 
при  ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД, гр. София 
София – 1000, бул. Витоша № 39,   Тел.: 02/ 984 89 45 (вътр. 215) 

Факс: 02/ 980 20 61,  e-mail: m.dincheva@eurobulholding.com,  уеб-страница: www.eurobulholding.com 
   

 

ЛИЦЕНЗИРАН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  
от Националната Агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) 

Лицензия № 200712554 / 2008 
 

Представените курсове са  международно признати и утвърдени от 
ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (EFQM) 

                                                           

 
 

 
 

 

№ 

 

КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС 

 

 

ЛЕКТОРИ 

 

ДАТИ 

1 2 3 4 

 
20. 

 

Вътрешни одитори и отговорници по качеството в лаборатории                            
за изпитване (пробовземане) и/или калибриране по стандарти                           
EN ISO/IEC 17025 - EN ISO 19011.  
Вътрешни одитори и отговорници по качеството в органи за контрол            
по стандарти EN ISO/IEC 17020 - EN ISO 19011, Ръководства ЕА 
IAF/ILAC-A4, ЕА-5/02, ЕА-5/03. 
(курсът е предназначен за отговорници по качеството, ръководители на 
лаборатории и органи за контрол, други вътрешни одитори) 

 
дх М.Георгиева  
инж. Ел.Крафти 
 

 
3 дни 
13-15.10. 
2010 г. 
 
 

 
21. 

 

 

Пробовземане от акредитирани лаборатории за изпитване.             
Разработване на методи за пробовземане. Процедури по валидиране 
и/или верифициране на методи за пробовземане, прилагане на 
статистически методи. Манипулиране с обектите за изпитване. 
(курсът е предназначен за ръководители и сертифицирани пробовземачи) 

 
инж. И.Косева 
дх М.Георгиева 
дб Пр.Балевска 
инж. Ем.Романов 

 
3 дни 
27-29.10. 
2010 г. 
 

 
22. 

 

Проследимост на измервания в лаборатории за изпитване и 
калибриране. Процедури по валидиране и/или верифициране                       
на методи.  Прилагане на статистически методи.  Бюджети на 
неопределеността на измерванията. Техническа компетентност 
относно аналитични процедури, методи и средства  
за измерване Практически казуси. 
(курсът е предназначен за ръководители на лаборатории, изпитватели,  
експерти, участници в технически проекти) 

 
дх М.Георгиева 
инж. Ел.Крафти 
дб Пр.Балевска 
 

 
3 дни 
03-05.11. 
2010 г. 
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23. 

 
Актуални тенденции в развитието на органите за контрол,  
акредитирани по EN ISO/IEC 17020 с прилагане  на ръководства                     
ЕА IAF/ILAC-A4, ЕА-5/02, ЕА-5/03. Фактори на работната и околната 
среда.  Електрически уредби и съоръжения.  Физични и химични 
фактори на средата. Проследимост на измервания. Валидиране на 
методи за контрол. 
(курсът е предназначен за ръководители и експерти в органи за контрол) 

 
инж. В.Топалова 
ст.н.с.дх Д.Лолова 
инж.Л.Сотирова 
дх М.Георгиева 
 

 
3 дни 
10-12.11. 
2010 г. 
 

 
24. 

 

 
      Лабораторен мениджмънт и маркетинг.  Актуални тенденции в  
      развитието на микробиологичните и сензорни (органолептични)  
      лаборатории.  Стратегия на измерванията. Разработване на бизнес- 
      план на лаборатория.  

(курсът е предназначен за ръководители на лаборатории и водещи аналитици) 

 
д-р М.Попов 
д-р С.Гаманова 
дб Пр.Балевска 

 
3 дни 
17-19.11. 
2010 г. 
 

 
25. 

 
      Лабораторен мениджмънт и маркетинг.  Актуални тенденции в  
      развитието на химикоаналитични лаборатории. Стратегия на  
      измерванията. Разработване на бизнес-план на лаборатория.  

(курсът е предназначен за ръководители на лаборатории и водещи аналитици) 

 
дх М.Георгиева 
инж. Ел.Крафти 
дб Пр.Балевска 
 

 
3 дни 
17-19.11. 
2010 г. 
 

 
26. 

 
  Акредитирани строителни лаборатории по EN ISO/IEC 17025.                       
  Вземане на проби и изпитване на суровини и материали.                         
   Проследимост на  измерванията. Валидиране и/или верифициране  
   на методи.   

(курсът е предназначен за ръководители на лаборатории, пробовземачи, 
изпитватели) 

 
ст.н.с. Н.Баровски 
инж. Ив.Ростовски 
инж. Св. Исаев 
 

 
3 дни 
24-26.11. 
2010 г. 
 

 
27. 

 
Медицински лаборатории. Система за управление на качеството 
съгласно EN ISO 15189. Техническа компетентност относно аналитични 
процедури, методи и средства за измерване. Специфични изисквания. 
(курсът е предназначен за ръководители на лаборатории, пробовземачи, изпитватели) 

 
Гостуващи  
лектори 

 
3 дни 
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 

 
28. 

 
Добрата лабораторна практика (GLP)  -  нормативни документи,                 
общи положения, изисквания, практики. Съвместяване принципите                
на GLP с изискванията на EN ISO/IEC 17025. Технически изисквания.  
(курсът е предназначен за ръководители на лаборатории и представители на 
ръководството) 

 
дх М.Георгиева  
дб Пр.Балевска 
 

 
3 дни 
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 

 
29. 

 

Европейска законодателство и контрол на козметичните 
продукти. Козметични грижи закожата – продукти и препоръки 
за рационалната им употреба.  
(курсът е предназначен за фармацевти и дистрибутори на козметични продукти) 

 
 доц. д-р 
Л.Драганова 
инж. М.Динчева 
 

 
2 дни 
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 

 
30. 

 
Управление на фирмата и работа при кризи.  
(курсът е предназначен за ръководители на фирми, управители и мениджъри) 

 
Хабилитирани 
преподаватели от 
Военна академия и 
Академия на МВР 

 
2 дни 
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 

 
31. 

 
Защита на фирмената информация. 
(курсът е предназначен за управители, мениджъри, ръководители на                           
работни звена) 

 
Хабилитирани 
преподаватели от 
Военна академия и 
Академия на МВР 

 
2 дни 
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 
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32. 

 

Основни изисквания при подбор на хора за сформиране на екип.              
Работа в екип, задължителни и препоръчителни изисквания.  
(курсът е предназначен за висшето ръководство на фирмите) 

 
Хабилитирани 
преподаватели от 
Военна академия и 
Академия на МВР 

 
2 дни 
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 

 
33. 

 
Инициативност и предприемачество. Изграждане на лидерски умения 
(курсът е предназначен за ръководители на фирми, управители и мениджъри) 

 
Хабилитирани 
преподаватели от 
Военна академия и 
Академия на МВР 

 
2 дни 
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 

 
34. 

 
Водене на делова кореспонденция 
(курсът е предназначен за асистенти на ръководители на фирми) 

 
Експерти  

 
1 ден  
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 

 
35. 

 
Хранителни добавки. Полезност и ефективност 
(курсът е предназначен за производители и дистрибутори на хранителни добавки) 

 
Проф. Стефан 
Николов, експерти 

 
2 дни 
При 
сформиране 
на група                
от 10 души 

 
36. 

 

Социални дейности в общността. Осигуряване на услугата Социален 
асистент и Домашен помощник. Разработване на задължителната 
документация за работа по случай. 
(обучението е предназначено за Бенефициенти по Програми, осигуряващи работни 
места на хора, желаещи да работят в социалната сфера, както и за всички 
желаещи да работят като Социален асистен или Домашен помощник в България 
или ЕС) 

 
Нина Иванова, 
Спаска Михайлова, 
инж. Мария Динчева 

 
По договор  
и специално 
съгласувана 
програма 

 
37. 

 
Обучение на екип, работещ в Център за Обществена Подкрепа 
(обучението е предназначено за специалисти, работещи в ЦОП за деца със 
специални образователни потребности, деца и възрастни в риск) 

 
Доц. К. Караджова, 
Латинка Ковачева 

 
По договор  
и специално 
съгласувана 
програма 

 
38. 

 

Обучение на екип, работещ в Център за Социална Рехабилитация и 
Интеграция на деца и възрастни в риск 
(обучението е предназначено за екипа на ЦСРИ, в който се обгрижват деца и 
възрастни в риск, с или без здравословни проблеми) 

 
Доц. Стефан Мичев, 
доц. Станчо Станчев 

 
По договор  
и специално 
съгласувана 
програма 

 
 

Пояснения:  
 
� Всички курсове са утвърдени от Националната Агенция по професионално образование и 

обучение (НАПОО) и EFQM – Европейска Фондация за управление на качеството. Лектори в 
курсовете са чуждестранни и български квалифицирани специалисти. Предвиждат се дискусии по 
специфични теми и консултации на място. 
 

� Центърът организира специализирани курсове по тематики и място при заявка от организации. 
 

� Предлага се на лаборатории за изпитване организиране на междулабораторни сравнения и/или 
изпитвания за пригодност от компетентни експертни екипи на ДЕКЛАРИРАНИЯ ПРОВАЙДЕР - 
ЕВРОБУЛ КОНТРОЛ ООД (виж уеб-страницата на ЕВРОБУЛ ХОЛДИНГ АД, програмен 
координатор - дб Правда Балевска, GSM: 0887 484 007).   
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Финансова част: 
 
� Определя се максимален брой курсисти до 20 души. При повишен интерес към даден курс, същият 

се повтаря в срок до два месеца. Цената на 3-дневен курс е 300 лв, за 2-дневен курс е 200 лв и за 
1-дневен курс е 100 лв. Сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. На всеки курсист се 
предоставя сборник с лекции, казуси, програмен продукт за обработване на резултати - съгласно 
тематиката.   
 

� Цената за провеждане на изнесен 3-дневен курс във фирма/организация е 4000 лв, за 2-дневен 
курс във фирма/организация е 2500 лв, за 1-дневен курс във фирма/организация е 1500 лв при 
максимален брой участници до 20 души. Сумата е нето и подлежи на облагане с ДДС. На всеки 
курсист се предоставя сборник с лекции, казуси, програмен продукт за обработване на резултати - 
съгласно тематиката. В цената на курса не са включени разходите за преподавателите (дневни, 
транспорт, хотел).  

 
 
 
Плащането се извършва авансово по банков път, съгласно предварително представена проформа 
фактура, по сметка на ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД: 
Адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев” 8, МОЛ: Стефан Абаджиев 
Ид.№ по ДДС:  BG175103969,    ЕИК:  175103969 
Банка:  ПИБ АД,    BIC:  FINVBGSF,   IBAN: BG25 FINV 9150 10BG N0H8 NJ 
 
 
Адрес за контакти:   
Организатор:  
ЕВРОБУЛ ТРЕНИНГ ООД - Център за професионално обучение (ЦПО) 
инж. Мария Динчева, GSM: 0887 484 008, e-mail:  m.dincheva@eurobulholding.com 
За допълнителна информация –  
Николина Иванова, GSM: 0884 26 14 32, e-mail:  n.ivanova@eurobulholding.com 
Тел.: 02/ 984 89 45 (вътр. 215),   Факс:  02/ 980 20 61,   
e-mail:  training@eurobulholding.com; уеб-страница – www.eurobulholding.com 
 


