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П О К А Н А за курс на тема: 
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Курсът е подходящ и за всички, които имат интерес и необходимост да 
придобият знания и умения за приложение на международните стандарти за 

управление на системи. 

Курсът има за цел да запознае специалистите: 
 с изискванията на новите стандарти за управление за риска; 

 казуси за различни начини да се отговори на тези изисквания. 
Обучението ще даде възможност на представители на ръководството и хората, 

отговорни за системите за управление да прилагат инструменти и техники, които 

позволяват ефективното прилагане на управлението на риска. 

Кой би трябвало да присъства? 
 Служители, които прилагат или поддържат системи и оценяват риска. 

 Служители, които оценяват риска. 

Какво ще научите? 
 Обяснението какво е риск и как се прилага за системи за управление. 

 Определяне на възможностите и заплахите в рамките на организацията. 
 Прилагане на концепциите за риск ефективно в системите за управление,. 

 Прилагане на инструменти и техники за идентифициране и въздействие на 
рисковете. 

Как ще се възползвате? 
 Подобряване на доверието на заинтересованите страни чрез използването на 

техники за управление на риска. 
 Определяне и минимизиране на потенциалните загуби, определени от 

заплахите/анализа на риска чрез прилагането на контрол на системата за управление. 
 Методи за идентифициране на риска за подобряване на системите за 

управление и следователно подобряване на организационната устойчивост. 

Съдържание на обучението: 

1. Въведение 
2. Основни изисквания за стандартите на ISO за системи за управление 

2. Термини свързани с риска 
3. Изисквания на ISO 9001:2015 за управление на риска /мислене основано на риска/ 

4. Изисквания на ISO 14001:2015 за управление на риска 
5. Изисквания на ISO 45001:2018 за управление на риска 
6. Изисквания на IATF 16949:2016 за управление на риска 

7. Изисквания на ISO 19011:2018 за управление на риска при одит 
8. Упражнения, тест 

9. Заключение 

Формат: 
Курсът е интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и 

усвояването му чрез активно участие в индивидуални и/ или групови упражнения. 

Участниците в курса получават персонален комплект материали по темата и 
сертификат за завършен курс. 

Лектор:  н.с. I ст. инж. Митко Мирчев 

 



До: ССКБ 

З АЯ В К А З А У Ч АС Т И Е  

в курс на тема: „Рискът в стандарти на ISO и IATF за системи за управление ” – 11 април 2019 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: .................................. 

Декларирам, че предоставените от мен данни, могат да бъдат използвани за регистрация на участието ми в курса. 

У К А З А Н И Я  

1. Заявка за участие съгласно приложения формуляр (по телефон/факс или електронна 

поща както) да се изпрати в срок до 09.04.2019 г. 

2. Превеждането на таксата в размер на 180 лв. с ДДС става по банкова сметка: IBAN – 

BG39 UNCR 7630 1007 2746 01, BIC код на Уни Кредит Булбанк UNCR BGSF, с 

титуляр ССКБ. Приемат се такси и на място при регистрацията при предварително 

подадена заявка. 

3. За редовните членове на ССКБ, както и за 3-ма и повече участници от една 

организация има отстъпка. При преведена такса, моля носете копие от банковото 

нареждане. 

Регистрация на участниците: от 9:30 ч. до 10:00 ч. в залата. 

Начало на курса: 10.00 часа 

ЗА КОНТАКТИ И ЗАЯВКИ: София 1000, ул. Г. С. Раковски № 108, НДНТ – офис 601 

ССКБ 

тел./факс: 02/988-40-75; GSM 0879 602 164 

e-mail: sskb@abv.bg 


