СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ
ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ
ЗА КАЧЕСТВО

П О К А Н А за модулен курс
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
и ВЪТРЕШЕН ОДИТ /ISO 45001:2018, ISO 19011:2011, ISO DIS 19011:2017/
22 и 23 март 2018 г.
София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски № 108
БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ!!!
За първи път в България курс „ISO 45001:2018 - НОВ СТАНДАРТ за здраве и безопасност при работа”
Опитът ни е научил, че за успешното внедряване, функциониране и подобряване на система за управление
по даден международен стандарт е особено важно да се разбира „духа”/философията на стандарта.
Новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа ISO 45001 има за цел:
 Отчитане на промените в практиката на управление на здравето и безопасността при работа, на
технологиите и все по-сложната и динамична работна среда.
 Прилагане на "High Level" структура (унифициране на структурите, текстовите модули и термините),
за да се гарантира по-добра структурна съвместимост с други стандарти за системи за управление.
 Насоченост към по-голяма практичност, прилагане на общ подход и са валидни за организации от
всякакъв вид и големина, независимо от бранша и сектора, в който те осъществяват дейност.
 Опростяване на формулировките, за да се осигури общо разбиране и еднозначно тълкуване на
изискванията и на внедряването в организациите и оценяването на съответствието.
 Установяване на стабилна рамка на изискванията за следващите 10 години.
Целта на курса е да запознае специалистите с:
 изискванията на новия стандарт ISO 45001:2018, подходите за тяхното приложение и практическите
стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на здраве и
безопасност при работа.
 принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията
за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането
на вътрешен одит на системи за управление.
Участници: Висши ръководители, представители на ръководството по здраве и безопасност при
работа, мениджъри и служители на организации, ангажирани със създаване, внедряване, одит и развитие на
системи за управление.
На обучението ще получите отговор на въпросите:
 Защо е променена структурата на стандарта;
 Какви са основните разлики между сега действащия стандарт и новата му версия;
 Има ли промяна в изискванията за документацията;
 Какво означава „мислене, основано на риска”;
 Как ще изглежда документацията на система ви за управление в съответствие с новите изисквания;
 Как да планирате и въведете новите изисквания;
 Какви обучения да планирате за персонала;
 Как да изградите Интегрирана система за управление във вашата фирма.
Участието в курса е форма за получаване, поддържане и повишаване на квалификацията на
сътрудници, ангажирани със СУ и планиране, организиране и провеждане на вътрешните одити в
организацията, както това се изисква в т.т. 7.2.3 и 7.2.4 на БДС EN ISO 19011 и е подходящо да бъде
включено в плана за обучение.
Курсът е модулен - двудневен и веки участник избира модулите, в които да участва.
Съдържаниe на обучението:
Програма на модул 1: „ISO 45001:2018 - НОВ СТАНДАРТ за здраве и безопасност при работа”:
1. Въведение
2. Директиви ISO / IEC, част 1 Консолидирана ISO версия
3. Преглед на изискванията на ISO 45001:2018
 контекст на организация; лидерство; планиране; поддръжка; действие; оценка на резултатността;
подобрение
4. Преход от BS OHSAS 18001 към ISO 45001
Програма на модул 2: Вътрешен одит /ISO 19011:2011, ISO DIS 19011:2017/
1. Въведение
2. Термини и определения

Принципи на одитиране
Управление на програма за одит
 цели на програмата за одита; рисковете и възможностите за програмата за одита; Разработване
на програмата за одита; Изпълнение на програмата за одита; Наблюдение на програмата за
одита; Преглед и подобряване на програмата за одита
5. Провеждане на одит

започване на одита; подготовка и провеждане на дейностите свързани с одита; подготовка и
разпространение на доклада от одита; завършване на одита; провеждане на действия след одита
6. Компетентност и оценяване на одиторите
 определяне на компетентността на одиторите/ водещите одитори; критерии за оценяване на
одитора; метод за оценяване на одитора; оценяване на одитора; поддържане и подобряване на
компетентността
Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев - https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348/
Участниците в курса полагат изпит/тест по преподавания материал и ще получат:
 Учебни материали по темата;
 Сертификат за завършен курс/вътрешен одитор (САМО за успешно издържалите предвидения
тест).
3.
4.

БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ!!!

До: МАК, ССКБ
З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е в курс
СУЗБР и вътрешен одит /ISO 45001:2018, ISO 19011:2011, ISO DIS 19011:2017/ – 22 и 23 март 2018 г.
Име, презиме и фамилия ........................................................................................................…...............................
Месторабота .................................................................... Длъжност .......................................…...........................
Служебен адрес: гр. .......…................., пк .............. ул. ...................................….................................. № .........
Телефон ........................... факс .................................. е-mail ……...................…………..…................………......
ИН ДДС ........…........................ ИН ................................. МОЛ .............................................................................
Таксата ще бъде внесена: по банков път

на място при регистрацията

Дата: ........................

.

Заявител: ..................................

УКАЗАНИЯ
За участие в курса е необходимо:
1. Да получим съгласно приложения формуляр заявка за участие по телефон / факс или еmail.
2. Да внесете по банкова сметка IBAN: BG39 UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на Уни
Кредит Булбанк UNCR BGSF, с титуляр ССКБ таксата за участие в:
 модул 1 или 2 – 180 лв. с ДДС
 модули 1 и 2 – 300 лв. с ДДС
Регистрация на участниците за всеки модул от 9.30 ч. до 10.00 ч. в залата
Начало на всеки модул: 10,00 ч. Край за всеки модул: 16,00 ч.
Адрес за контакти:
МАК ЕООД
1000-София, ул. Славянска 20, ап.2
тел./факс 02 / 9817172, GSM: 0878 346 791
e-mail: iqa@abv.bg

С С К Б,
1000-София, ул. Г. С. Раковски № 108, НДНТ
етаж 6, офис 601
тел./факс 02 / 988-4075; GSM: 0879 602 164,
e-mail: sskb@abv.bg

