
Все по-често редица производители и търговци задават множество въпроси, свързани с 
нормативните изисквания и необходимите им документи (Сертификати, Декларации, Маркировки) за 
продуктите, които произвеждат, внасят или търгуват. 
 
За да получите изчерпателен отговор на тези въпроси и да осигурите свободно движение на вашите 
продукти на 450-милионния европейски пазар, “Кю Ей Си ООД” Ви кани да вземете участие в 
организирания  

  

КУРС НА ТЕМА: 
"ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

БЕЗОПАСНОСТ И МАРКИРОВКА"   
СОФИЯ – 25.01.2012 г. 

 
Какво ще научите, ако вземете участие в този курс: 
-    Как се осигурява пускането на продукти “свободно движение на стоки” на Европейския пазар? 
-    Кои са основните принципи, прилагани в Европейския съюз за осигуряване на безопасност на 
продуктите? 
-    Кои Регламенти и Директиви на Европейския съюз и български нормативни актове определят 
съществените изисквания за безопасност и търговия с различни продукти? 
-    Какъв е обхвата на тези норми и за кои продукти се отнасят? 
-    Как да определим какви са съществените изисквания към нашите продукти? 
-    Как да определим и да управляваме рисковете, произтичащи от нашите продукти? 
-    Как да определим, намерим и приложим хармонизираните европейски стандарти? и Как да 
постигнем съответствието с определените в тях хармонизирани изисквания? 
-    Какви документи са ни необходими, могат да ни изискат и трябва да разработим, съберем и 
съхраним, за да демонстрираме постигнатото съответствие? 
-    Необходим ли ни е сертификат, за да докажем съответствието с хармонизираните изисквания по 
най-ефективен и допустим модул за оценка на съответствието? 
-    Трябва ли и кога в този процес се намесва външна организация? Кои са тези организации и кой 
определя и следи за тяхната легитимност? Как и къде да ги намерим и изберем? 
-    В крайна сметка кой е отговорен за съответствието на нашите продукти и как да декларираме 
съответствието и маркираме същите с маркировка “СЕ”? 
Ако не сте сигурни дали Вашите продукти попадат в обхвата на разглежданите нормативни актове, 
обадете се и попитайте предварително! 
 
Лектор: - инж. ик. Емил Петров – консултант и преподавател по оценка на 
съответствието и сертификация; 
Място за провеждане: гр. София, бул. "Цар Борис III" 168, Бизнес център "АНДРОМЕДА", 
ет. 3, учебна зала на фирмата (офис 31), виж картата; 
Такса за участие: 180 лева без ДДС. Включва персонални учебно-методически 
материали на хартиен носител, учебни пособия, нормативни актове и ръководства на СD, 
сертификат и две кафе-паузи на ден. 
Отстъпки:  - 10% за плащане до 19.01.2012 г.;  
Срок на заявяване: 24.01.2012 г.; 
Начин на плащане: По банков път - IBAN BG08UNCR75271080547410 /лева/ УниКредит 
Булбанк филиал Цар Борис III /BIC: UNCRBGSF – “Кю Ей Си” ООД; 
 
Регистрация за участие става с телефонна или ОНЛАЙН ЗАЯВКА   
 
За повече информация и записване: 
телефон 02/40 32 400,  
телефон/факс 02/40 32 409;  
е-mail: office@qac-bg.com; 
http://www.qac-bg.com 

 


