
С Ъ Ю З  Н А С П Е Ц И АЛ И С Т И Т Е  П О  К АЧ Е С Т В О Т О  В  Б Ъ Л Г АР И Я  
София 1000, ул. Г. С. Раковски № 108, НДНТ, ет. 6, офис 601 тел./факс: 02/988-40-75, e-mail: sskb.bg@abv.bg 

П О К А Н А за пътуващ семинар „ИЗИСКВАНИЯ НА НОВИЯТ 

БДС EN ISО 19011:2018 ЗА ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ)” 

КАПАДОКИЯ– спомен за анадолските цивилизации 
Истанбул - Анкара - Кападокия (Каймаклъ - Учхисар - Гьореме -  

Аванос - Юргюп - Пашабаа) - Коня - Бурса 

от 23 до 28 май 2019 г. 

Уважаеми ръководители, пътуващия семинар 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. 

Последната версия на стандарта ISО 19011 е въведена у нас като БДС EN ISO 19011:2018 с превод на български език. Следователно 

всички одитори трябва да преминат обучение по новата версия на стандарта, която обхваща изисквания при одитиране на всички СУ (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 коя да е друга СУ). 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 СУ. 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 знаещи изискванията на стандарта за провеждане на одити. 

Целта на семинара е запознаване с новите указания за организиране и провеждане на одити и добиване на идеи как да се отрази 

това в съответната документация и практика, както и запознаване на одиторите с новите моменти в ISO 19011, разширен с изисквания 

относно одитите за сертификация на СУ и концепцията за риск при одита на системите за управление. 

Семинарът е ориентиран към организации, които са внедрили СУ или интегрирана система за управление на база или 

ISO 9001:2015, 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. Семинарът 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 представители на ръководството и мениджъри по качеството, както и към други сътрудници на 

организациите, които участват в разработването и поддържането на СУ. 

Участниците в семинара получават учебни материали по темите и Сертификат. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И СРОКОВЕ: 

1. Валиден задграничен паспорт. Няма визови, санитарни, медицински или други изисквания за пътуването. 
2. За лица до 18 год. – нотариално заверена декларация оригинал от непътуващия/те родител/и + 1 бр. фотокопие с разрешение 

за пътуване на детето им в чужбина. 
3. Записването е с попълнена заявка-договор и 30% от пакетната цена при записване, доплащане - до 5 май 2019 г. 

Разпределението на местата в автобуса се извършва по реда на записване !!! ИЗКЛЮЧЕНИЯ НЯМА ДА СЕ ПРАВЯТ. 
4. Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40 туриста. Срок за уведомление при недостигнат брои туристи - 

7 дни преди датата на пътуване 
В случай на отказ при пътуване се удържат следните неустойки: до 20 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата 

стойност; по-малко от 15 дни преди датата на пътуването – 100%. 
Начин на плащане: в брой (в офиса на ССКБ) или по банков път (по сметката на ТА). Фактура за пакетната цена издава ТА, а 

ССКБ издава данъчна фактура за семинарната част – 18 лв. 

За допълнителна информация и записване: ССКБ, гр. София, ул. Г.С. Раковски № 108, НДНТ, ет. 6, офис 601, тел./факс: 02/988-

40-75, GSM: 0879 602 164, e-mail: sskb@abv.bg. 
 

ЗАЯВКА –  ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ  

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

Name, Father’s name, Surname (както са изписани в Паспорта) ........................................................................................................................ 

Месторабота …………...……..…...…......……............………. адрес: …........…........................................................................................ 

ИН № ........................................ ИН № по ЗДДС …........................…....…….; МОЛ: ................................................................................. 

дом. адрес: гр. ……......……., ул. № …….......................….................………тел. за контакт: ……............…...… e-mail: ………........….......... 

Паспорт № …….......................….…, валиден до ...........................……. Таксата ще бъде внесена:          по банков път;           в брой. 

Заявявам участие в пътуването, като приемам обявените условия и внасям ........... лв. такса за пътуването и 18 лв. за семинара. 

Дата: .....................................         Заявител: ......................................... 

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

за
 з

ас
тр

а 
-х

ов
ка

 
за

 ф
ак

 -
ту

ра
 

Задължително попълнете и отбележете необходимото. 



КАПАДОКИЯ – ЗЕМЯ НА ФЕНОМЕНИ 

София – Истанбул - Анкара – Кападокия – Коня – Бурса – София 

23 ÷ 28.05.2019 г. 6 дни / 5 нощувки + закуски + вечери 

Кападокия - “Страната на красивите коне” е един музей на открито, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно 

наследство. Разположена в сърцето на Мала Азия, тази земя като че ли е извадена от сънищата и фантастичните 

приказки. Вятърът и слънцето са изваяли чудновати образувания от скалите, а около 5 век човешката ръка е издълбала 

в тях едни от най-старите църкви и манастири. Тук Апостол Павел води първите християни, това е родното място на 

Св. Георги и Св. Василий Велики. 

Преди милиони години, в зората на човешката цивилизация се появила страната на «приказните комини» и 

стотици неръкотворни пирамиди в централното Анталийско възвишение – страна с един от най-необичайните 

ландшафти в света. Мистичен очарователен ландшафт, създаден от самата природа: розови и бели скали, 

неръкотворни «магически кули», наричан още «лунен ландшафт». 

 

1-ви ден - 23.05.2019 г.  550 км 

Отпътуване в 6.30 ч. от София. Преминаване на граничните пунктове. Пристигане в Истанбул и пешеходна разходка до 

Султан Ахмед - историческия център с туристическа програма, включена в цената: Синята джамия - уникална с шестте 

си минарета; фотопауза пред църквата ”Св.София”; площад „Хиподрума” с трите обелиска. Продължаваме с шопинг на 

закрития пазар Капалъ чарши. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка. 

 

2-ри ден - 24.05.2019 г.  450 км 

Закуска. Отпътуване за столицата Анкара. Туристическа програма в Анкара: Цитаделата – старата част на града, Музей 

на малоазиатските цивилизации – отличен като Европейски музей на годината през 1997 г. Съдържа колекции от времето 

на неолита, бронзовата епоха, цивилизациите на асирийци, хети и фриги, римляни, византийци. Посещение Мавзолея на 

Ататюрк. Отпътуване за Кападокия. Пристигане и настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка. Фото-пауза на соленото езеро 

Туз. 

 

3-ти ден - 25.05.2019 г.  290 км 

Закуска. Отпътуване за подземния град Каймаклъ - един от най-големите подземни градове в района. Датиран е от второ 

хилядолетие пр.н.е., достига до 80 m дълбочина, разположен на 8 етажа под земята. Съставен е от вкопани във 

вулканичните скали жилищни и обществени помещения. Изцяло под земята са прокопани десетки километри галерии 

срязващи помещения, построени още преди 4000 години от хетите. Те са служели за всичко, с което трябва да разполага 

един град – резервоари за вода, складове за жито, мелници, обори, жилищни помещения. Според някои историци, в 

кападокийските скални обители и подземни градове са живели до 80 хиляди жители. Разглеждане. Отпътуване за 

Ючхисар, крепост, намираща се на най-високата точка в Кападокия. Състои се от множество помещения, издълбани в 

скалата, свързани чрез стълбища, тунели и коридори. Пътуването продължава по посока Музея на открито в Гьореме – 

комплекс от 11 манастира, разположени един до друг, които са със скално изсечени църкви. Известното поклонническо 

място Гьореме със уникални по красотата си пещерни селища, изсечени в скалите домове и цели дворци, е паметник, 

намиращ се под защитата на ЮНЕСКО. Ще видите и светини на православна Византия: школата на свети апостол Павел, 

стенни образи на православни светци, Библейски сюжети в древни фрески.Посещение на грънчарска работилница в 

Аванос, град, разположен по поречието на р. Къзълърмак или Червената река, в който от дълбока древност се практикува 

грънчарството, като се използва пръст от наносите на реката. Отпътуване за Юргюп – известен с виното, ръчно 

направените килими и хотелите, построени в пещери. Фото-паузи в едни от най-интересните долини в Кападокия – 

долината на гълъбите, долината Пашабаг и Дервент. Завръщане в хотела. Вечеря. По желание посещение на турско 

атракционно заведение. Нощувка. 

 

4-ти ден - 26.05.2019 г.  250 км  

Възможност за обзорна разходка с въздушен балон над приказния пейзаж на Кападокия. Закуска. Отпътуване към 

анадолското плато и планината Тавър към град Коня – бивша столица на империята на Селджуките и религиозното сърце 

на страната, чиято история започна преди около четири хилядолетия , когато древните хети основават на това място 

селище и го наричат Kuwanna и който преживява интензивно развитие през 12 в. и 13 в. по време на Селджуския султан. 

Коня е «зелен оазис», където прекрасните с красотата си растения и реки създават неповторима успокоителна атмосфера. 

Обиколката на града започва от една от религиозните светини в тези места Мавзолеят на ислямския философ Мевляна 

Руми – основател на мистичния суфически ордeн Мавлевие /ордена на въртящите се дервиши/, чийто танц е божествена 

молитва и хипнотизираща медитация. Джамията Аллаедин и Медресето. Настаняване в хотел. Свободно време. Вечеря. 

Нощувка. 

 

5-ти ден - 27.05.2019 г.  490 км 

Закуска. Туристическа програма в Бурса, четвъртият по големина град в Турция, първа столица на османската империя и 

важен търговски център, разположен на западния край на древния път на коприната. Обзорна обиколка на града с 

екскурзовод на български език – Гробниците на основателите на Османската империя – Осман и Орхан, Зелената 

джамия, Улу джамия и Коза хан. Свободно време за разглеждане на красивите градски паркове и пазарите, предлагащи 

типичните за Ориента стоки и сувенири. Вечеря. Нощувка. 

 

6-ти ден - 28.05.2019 г.  700 км Закуска. Отпътуване за България и пристигане вечерта. 

 



ЦЕНА: 555 лв. на човек в двойна стая за ранни записвания до 10 март 
585 лв. за записвания след 10 март 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
 транспорт с лицензиран автобус за международен превоз; 

 5 нощувки със закуски и 5 вечери: 1 в Истанбул в х-л 3*; 2 в Кападокия, Юргюп в х-л 3 */4*; 1 в 

Коня в х-л 3; l в Бурса в х- 3 */4*; 

 туристическа програма в Истанбул, Анкара, Кападокия, Коня, Акшехир, Бурса с местен 

екскурзовод на български език; липсва Истанбул 

 местен екскурзовод по време на пътуването; 

 водач-екскурзовод по целия маршрут; 

 пътни такси; 

 медицинска застраховка; 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
 входни такси за обектите, посещавани по желание: подземния град Каймаклъ - 30 TL, Музей на 

открито в Гьореме - 20 TL, крепостта „Ючхисар” - 10 TL; 

 посещение на турско атракционно заведение в Кападокия – около 25 euro; 

 полет с балон - 160 euro; 

 доплащане за медицинска застраховка на лица над 65 години; 

 

Забележка:  
 допълнителните екскурзии се заявяват при записването. 

 посещението на Ючхисар е свързано с изкачване по наклон (1350 m) и не е препоръчително за хора с 

проблеми с крайниците. Желателно е туристите да са с удобни обувки. 

 посещението на подземния град Каймаклъ не се препоръчва за хора, страдащи от дихателни проблеми 

или клаустрофобия. Който не желае да посети обекта, може да изчака отвън (районът е осеян от 

кафенета и магазинчета за сувенири.) 


