
М Е ЖДУН АР ОД Н А АС ОЦИ АЦ И Я  З А К АЧ ЕСТ В О ЕООД  

СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ  

П О К А Н А за обучение 

НОВОТО В ПРОЕКТА ISO 9001:2015. 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВЪТРЕШНИ ОДИТИ 

19.03.2015 ÷ 22.03.2015 г. ВЕЛИНГРАД - „СПА КЛУБ "БОР" 

Уважаеми ръководители, обучението се признава за разход и е една атрактивна форма да 
стимулирате Вашите специалисти, които имат принос в изграждането на фирмените системи по 
качество и ефективно развитие на фирмата. Освен знанията получени по време на занятията, участниците 
имат възможност да провеждат дискусии и споделят помежду си своя професионален опит. Всичко това, 
осъществено в една неформална приятна обстановка е изключително полезно и мотивира специалистите за 
още по-активно участие в поддържането на разработените от тях системи за управление, и фирмени 
стратегии за развитие и просперитет на организацията. 

Целта на обучението е да даде на мениджъри и вътрешни одитори познания по изискванията на 
стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 19011, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, 
ISO/IEC 17025 и др. и да изгради практически умения за ръководство и одитиране на системите за управление 
(СУ). За мениджърите и вътрешните одитори с опит обучението цели да обогати знанията им, да 
усъвършенства уменията им и да стимулира процеса на непрекъснато подобрение в представените 
организации. Обучението ще подпомогне участниците с практически насоки за ефективна работа по СУ. Ще 
бъдат разгледани новостите в международните изисквания, както и действащото национално законодателство. 
Участниците в обучението ще бъдат запознати с изискванията на проектите за стандарти ISO 9001:2015 и 
ISO 14001:2015, с новите моменти, предстоящи промени и тенденции в СУ на организацията. 

Полза от участието: Участието в обучението ще даде на слушателите адекватна информация за 
действащия стандарт ISO 9001, което ще им позволи да изпълняват ангажиментите си към СУ по най-добър 
начин. Също така, отчитайки, че скоро бе публикуван поредният проект на международния стандарт ISO 9001 – 
DIS ISO 9001, който ще влезе в сила през 2015 г., в обучението ще бъде направен паралел между старата и 
новата версии на стандарта и ще бъдат посочени условията и реда за преминаване към новия ISO 9001:2015, с 
което организациите ще могат да направят адекватна подготовка за преминаване към ISO 9001:2015. 
Обучението ще спомогне за осъзнаване на основните тенденции на промените в стандарта и започване на 
подготовка и придобиване на знания, за да се отговори на очакваните нови изисквания. 

Обучението е ориентирано както към всички организации, прилагащи или имащи намерение да 
разработят, внедрят и прилагат системи за управление на база ISO 9001, и/или ISO 14001, и/или ISO/IEC 17020, 
и/или ISO/IEC 17021, и/или ISO/IEC 17025 и/или ISO 22000, и/или OHSAS 18001 и/или коя да е друга СУ. 

Обучението е полезно и за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса: 
собственици на фирми; изпълнителни директори на малки и средни фирми; ръководители на структурни 
звена във фирми и организации; ръководители на дирекции по развитие на фирмите; мениджъри по 
качеството; упълномощени представители на ръководството по качеството; одитори на системи за 
управление, за служители, които в момента ръководят или одитират СУ, или на които предстои да се 
занимават с тези дейности, сътрудници на организациите, които участват в разработването и поддържането на 
системи за управление. 

Участниците в обучението се разделят на групи в зависимост от заявената тема за обучение (съответния 

стандарт/и), а занятията ще се провеждат в зали на хотела 

Участниците в обучението получават учебни материали по темите и Сертификат. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ: 

1. Валидна лична карта. 
2. Записването е с попълнена заявка-договор и внасяне на сумата до 13.03.2015 г. или до изчерпване на 

местата. 
3. Минимален брой хора за осъществяване на обучението: 35 лица. Срок за уведомление при 

недостигнат брой курсисти - 5 дни преди датата на обучението. 

В случай на отказ се удържат следните неустойки: до 7 дни преди датата на пътуването – 50 % от 
общата стойност; по-малко от 3 дни преди датата на обучението – 100%. 

Начин на плащане: в брой или по банков път. Фактура за обучението издава МАК ЕООД или ССКБ. 

За допълнителна информация и записване: 

ССКБ, гр. София, ул. Г.С. Раковски № 108, НДНТ, ет. 6, офис 601 
тел./факс: 02/988-40-75, e-mail: sskb.bg@abv.bg 

МАК ЕООД, гр. София, ул. Славянска № 20, ап. 2 
тел./факс: 02/981-71-72, e-mail: iqacert@gmail.com 



ПРОГРАМА 

19.03.2015 г. 14 часа - Настаняване в хотела, 14.30 - 15.00 часа - Регистрация 

15.00 часа - Откриване на обучението в конферентната зала на хотела 
Вечеря по меню или на блок маса (в зависимост от брой хора). Нощувка. 

 

20.03.2015 г. Семинарни занятия / Свободен ден 
Закуска на блок маса. Семинарни занятия в конферентната зала на хотела. Обяд и вечеря на блок маса. Нощувка. 
 

21.03.2015 г. Семинарни занятия / Свободен ден 
Закуска на блок маса. Семинарни занятия в конферентната зала на хотела. Обяд и вечеря на блок маса. Нощувка. 

 
22.03.2015 г. Закуска. 13.00 часа - Закриване на обучението До 16.00 часа - Напускане на хотела. 

 
ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ ЗА 2 НОЩУВКИ – 20 ÷ 22.03.2014: 246 лв. 
Доплащане за единична стая: + 50 лв. 

ПАКЕТНА ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ ЗА 3 НОЩУВКИ – 19 ÷ 22.03.2014: 340 лв. 
Доплащане за единична стая: + 75 лв. 

Цената включва: 
- 2 / 3 нощувки в хотел „СПА Клуб "Бор" 4*, http://www.spaclubbor.com/; 
- 2 / 3 закуски и 2 / 3 вечери на блок- маса и 1 / 2 обяда на блок- маса; 
- Жива музика в петък и събота в ресторанта на хотела; 
- Ползване на конферентна зала в хотела; 
- Обучение, материали, кафе-паузи; 
- ползване на минерален басейн, фитнес, сауна, парна баня, джакузи, релакс-зона, интернет, паркинг, 

туристическа такса, застраховка. 
 

Цената не включва: Транспорт; Разходи от личен характер; Допълнителни услуги: пейнтбол, екскурзии, 

пешеходни маршрути, екопътеки и други развлечения. 
 

Комплименти от хотела 

В СПА центъра участниците в обучението може да ползват релаксиращи и възстановяващи терапии с 
 10% отстъпка от СПА и Медицински център; 
 10% отстъпка от допълнителната консумация в заведенията за хранене и развлечение; 
 Безплатна лекарска консултация. 

 

Участниците в обучението могат да ползват 20 % отстъпка от следните терапии: 

 Аромомасаж лице /за дами/ - 30 мин. - 30 лв. /-20%/; 
 Частичен масаж - 20 мин. - 30 лв. /-20%/; 
 Вана със соли или аромомасло - 20 мин. - 35 лв. /-20%/. 
Записването става предварително, съобразно програмата на мероприятието, като за една процедура могат 

да се запишат максимум 20 гости. 
 

ОТСТЪПКА за 2-ри и всеки следващ участник в обучението от една фирма – 25 лв. 

ОТСТЪПКА за лица неучастващи в обучението – 25 лв. 
 
Информация за хотела: СПА Клуб "Бор" 4*, България, гр. Велинград 4600, ул. Николай Хрелков 9 разполага 

с основен ресторант с 200 места, ресторант-лятна градина с открито барбекю с 80 места, механа с 80 места, 

кафе-бар „Панорама” с 80 места, лоби-бар с 30 места, кафене-лятна градина с 40 места. 

 

ЗАЯВКА –  ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ  

Заявявам участие в обучение по стандарт / тема ..............................................................................................................................................., като 

приемам обявените условия и внасям ........... лв. такса. Таксата ще бъде внесена:         по банков път;          в брой. 

Име, презиме и фамилия ……..………….....……….…….......……...............................................………....……… ЕГН …............................................. 

Данни за фактура: Фирма …………...……..…...…......………………............………..... адрес: …........…....................................................................... 

ЕИК № ........................................ Регистрация по ДДС …........................…....…….; МОЛ: ............................................................................................. 

тел. за контакт: ……............…...…....................................... e-mail: …..............................……........………...... 

 
Дата: .....................................         Заявител: ......................................... Задължително попълнете и отбележете необходимото. 


