
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)” 

СЛОВАКИЯ, ПОЛША И УНГАРИЯ 

БРАТИСЛАВА, КРАКОВ И БУДАПЕЩА 

от 16 до 21 юли 2019 г. 6 дни / 5 нощувки 

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 19011:2011 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 OHSAS 
18001 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 
OHSAS 18001 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. Валидна лична карта. 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 депозит – 30 % от пакетната цена. 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 ЛК/Паспорта) .............................................................................................................. 

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

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

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

ЛК/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 пътуванетои 18 лв. За семинара. 

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

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



СЛОВАКИЯ, ПОЛША И УНГАРИЯ 

БРАТИСЛАВА, КРАКОВ И БУДАПЕЩА 
16.07.2019 – 21.07.2019 6 дни / 5 нощувки 

 

1 ден София - Братислава 

Отпътуване от София в 06.00 ч. по маршрут Калотина - Ниш - Белград - Будапеща - Братислава. Кратка 

обиколка на града в Братислава. Настаняване в хотел. Нощувка. 

 

2 ден Братислава – Банска Бистрица – Краков 

Закуска. Отпътуване за Краков, един от най-забележителните и най-старо заселените градове в Полша. По 

пътя – кратък престой в Банска Бистрица. Градът, разположен в сърцето на Словакия е известен с 

атмосферата на историческите си сгради, както и с наклонената кула. Подължаваме към Краков, 

разположен на река Висла. Краков е може би най-известния полски град, запазил атмосферата на 

величествените си времена, град, привличащ милиони хора от цял свят, град към който никой не 

остава равнодушен. Настаняване в хотел. Нощувка. 

 

3 Ден: Пешеходна и панорамна обиколка на Краков 

Закуска. Туристическа програма в Краков – един от най-големите в средновековна Европа площади, 

където е концентриран живота на града. Там се намира най-

голямата катедрала – Мариацката с характерните си 

несиметрични кули, криеща един от най-големите готически 

олтари от 15 в. На площада са още т.н. Сукенници, пазар-

тържище, където се е развивала търговия още през 14 в. На горния 

етаж на тази ренесансова сграда се намира галерията на полската 

живопис. Още няколко катедрали, множество кафенета, една от 

най-известните кръчми в града „Под баранами” са на този 

забележителен площад. По една от главните улици „Гродзка”, 

разходката продължава към хълма Вавел – седалище на 

принцовете още от 10 в. До средата на 16 в. от тук са управлявали владетелите на Полша. Освен 

ренесансовият замък, интересна за разглеждане е и готическата катедрала от 1364 г., където са саркофазите 

на кралете. Свободно време из Краков за опознаване на града. Нощувка. 

 

4 Ден: Посещение на известната и лекова солна мина Величка – 

тайнствения подземен свят /по желание/ 

Закуска. Отпътуване за известната солна мина Величка (включена 

в списъка на Юнеско) eксплоатирана в продължение на около 900 

години. Първият тунел в мината е прокопан през 1280 г. От тогава 

досега шахтите, заедно с природните образувания (подземни езера 

и проходи) са разширени на обща дължина 300 km на 9 етажа, 

достигащи 327 m под земята. Много известни личности посещават 

мината от създаването и – Коперник, Гьоте, Сара Бернар, Менделеев. 

Галериите, пещерите са пълни със скулптори от солни кристали изработени с невероятно майсторство. В 

подземните зали се намират катедрали, параклиси, езера и изложби. Тази мина е чудесният пример, как 

природа и човек могат да направят нещо наистина красиво. Връщане в Краков. Свободно време. Нощувка. 

 

5 Ден: Краков – Будапеща 

Закуска. Отпътуване за Будапеща. Панорамна обиколка на 

Будапеща с местен екскурзовод на български език: Парламентът 

- една от най-големите парламентарни сгради в света с красива 

архитектура и изящна фасада, за построяването на която са 

използвани половин милион скъпоценни камъни и 40 кг злато; 

крепостният хълм "Будавар" с Рибарските кули, от които се открива 

чудесна панорамна гледка към Дунав и Пеща; катедралата “Св. 

Матяш”, носеща името на най-известния унгарски крал, който два 

пъти е бил венчан в храма; Цитаделата - издигната от Хабсбургите, 

за да защитава "перлата на Дунава" от нападения; Площадът на героите - огромен ансамбъл от паметници, 

построени в чест на 1000 години от създаването на Унгария. Свободно време по търговската улица „Ваци„. 

Нощувка. 



6 ден Будапеща – София 

Закуска. Отпътуване за България и пристигане вечерта. 

 

Цена: 550 лв. на човек в двойна стая 

Доплащане за единична стая + 165 лв. 

За деца настанени с двама възрастни в стая – 455 лв. 
 

Цената включва: 
- Транспорт с комфортен автобус /климатик; DVD/ 

- 5 нощувки със закуски в хотели 3* /1 нощувка в Братислава; 3 нощувки в Краков и 1 

нощувка в Будапеща/ 

- Панорамна обиколка с местен екскурзовод на български език в Будапеща 

- Пешеходна обиколка на Банска Бистрица 

- Панорамна и пешеходна обиколка на Краков 

- Панорамна и пешеходна обиколка в Будапеща 

- Застраховка ”Медицински разходи и злополука в чужбина” 

- Паркинги и пътни такси 

- Екскурзоводско обслужване и водач от фирмата 

 

Цената не включва: 
‒ входните такси за посещаваните обекти /по желание/; 

‒ Кораб по река Дунав – 18 евро 

‒ Екскурзия до солната мина Величка - 30 евро с входна такса и местен екскурзовод на руски 

език! 
 

Забележка: 

Туроператора си запазва правото да променя последователността на посещаваните обекти! 

Пакетната цена е валидна за група от минимум 35 туриста! 


