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София, Национален дом на науката и техниката, ул. Г. С. Раковски № 108 

17 април 2019 г. 

На 09.07.2018 г., ISO публикува новата версия на стандарта ISO 19011:2018. Всички 
одитори следва да бъдат запознати с новата версия, която обхваща изисквания при одитиране на 
всички системи за управление (по ISO 9001, ISO 17020, и/или ISO 17021, и/или ISO 17025 и/или 
ISO 22000, и/или ISO 27001, и/или ISO 45001, и/или GMP и/или коя да е друга система за 
управление /СУ/) и да я прилагат на практика в своята дейност. 

В новата версия се обръща внимание и на оценката на риска на работното място, оценка 
на екологически риск и т.н. Всичко това изисква да се дадат нови практически насоки по 
провеждане на одити за усъвършенстване на системите за управление. Организациите, на които 
тепърва им престои одитиране, трябва непременно да се съобразят с изискванията на новата 
версия на ISO 19011. Тези организации трябва да имат подготвени специалисти за извършване на 
вътрешен одит и да знаят изискванията на стандарта за провеждане на одити. 

Цел: Запознаване с принципите на одита, изискванията за компетентност на одитора, 
програмата за одити, провеждането на одит и изграждане на умения в участниците за 
управлението и провеждането на одити на система за управление. Целта на курса е и 
участниците да се запознаят с новите указания за организиране и провеждане на одити и да 
добият идеи как да отразят това в съответната документация и практика, както и да се запознаят 
одиторите с новите моменти в ISO 19011, който е разширен с изисквания относно одитите за 
сертификация на системи за управление. Нов момент в този международен стандарт е 
концепцията за риск при одита на системи за управление. 

Курсът е ориентиран към организации, които са внедрили СУ или интегрирана система за 
управление на база или ISO 9001, и/или ISO 14001, и/или ISO 17020, и/или ISO 17021, и/или ISO 
17025 и/или ISO 22000, и/или ISO 27001, и/или ISO 45001 и/или коя да е друга СУ. 

Курсът е полезен за ръководители и специалисти, които организират одити (управляват 
програми за одит, изготвят планове за одит и провеждат одити вътрешни и външни (одити от 
първа, втора или трета страна), за всички ангажирани със СУ на организациите си, към 
упълномощени представители на ръководството, мениджъри по качеството, както и към други 
служители и сътрудници на организациите, ангажирана със създаването, внедряването, 
развитието и поддържането на системи за управление. 

Полза от участието Всеки участник в курса ще придобие знания и практически умения за 
управление на програмата за одити, провеждането на одит на системи за управление. 

На всеки участник се осигурява персонален комплект материали. Завършилите успешно 
курса получават Сертификат за вътрешен одитор по БДС EN ISO 19011:2018. 

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев 

Съдържаниe на курса: 
1. Въведение, термини и определения. 
2. Принципи на одитиране. 
3. Управление на програма за одит: цели на програмата за одита; рисковете и 

възможностите за програмата за одита; разработване, изпълнение, наблюдение, преглед и 
подобряване на програмата за одита. 

4. 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. 

5. Компетентност и оценяване на одиторите: определяне на компетентността на одиторите/ 
водещи одитори; критерии за оценяване на одитора; метод за оценяване на одитора; оценяване на 
одитора; поддържане и подобряване на компетентността. 

6. Практически упражнения и тест 
7. Заключение. 

 



До: ССКБ 

З АЯВК А  З А  УЧ АСТИЕ  

в курс Изисквания на новата версия на БДС EN ISО 19011:2018 за одит на системите за управление 

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

Месторабота ........................................................….................. Длъжност ..............……............................................. 

Служебен адрес: гр. ..............….............., пк .…........... ул. .........................….…....................................... № ........... 

Телефон ............…….................... факс ..................................... е-mail …………..…......................………………....... 

ИН № ............................... ИН № по ЗДДС …...............…....…….; 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. Да се изпрати до 15 април 2019 г. заявка за участие съгласно приложения формуляр 

(потвърждение по телефон/факс или електронна поща), заедно с копие от платежното 

нареждане за преведена такса. 

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, да се носи копие от банковото нареждане. 

Регистрация на участниците: от 9.30 до 10.00 часа в залата. 

Начало на курса: 10.00 часа 

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

ССКБ 

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

e-mail: sskb@abv.bg 


