СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/
ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/

П О К А Н А за модулен курс
СТАНДАРТ ISO 9001:2015 - РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ
В СЪОТВЕТСТВИЕ С УКАЗАНИЯТА НА НОВИЯТ БДС EN ISO 19011:2018
11 и 12 октомври 2018 г. София, Дом на техниката, ул. Г. С. Раковски 108
Курсът е двудневен и има за цел да запознае специалистите с:
 изискванията на стандарт ISO 9001:2015, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за
разработване и внедряване на успешно работеща система за управление на качеството (СУК).
 принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за
компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен
одит на системи за управление.
Участници: Висши ръководители, представители на ръководството, мениджъри и специалисти по качеството,
служители на организации, ангажирани със създаването, внедряването и развитието на системи за управление.
Участието в курса е форма за получаване, поддържане и повишаване на квалификацията на сътрудници,
ангажирани със СУ и планиране, организиране и провеждане на вътрешните одити в организацията, както това се
изисква в БДС EN ISO 19011 и е подходящо да бъде включено в плана за обучение.
Курсът се провежда на отделни модули и всеки участник, избира в кой модул да се обучава.
Модул 1 - Първи ден: СТАНДАРТ ISO 9001:2015 - РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.
Модул 2 - Втори ден: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ОДИТИ НА СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ISO 19011:2018 УКАЗАНИЯ ЗА ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.
На 09.07.2018 г., ISO публикува новата версия на стандарта ISO 19011:2018. Всички одитори следва да
бъдат запознати с новата версия и да я прилагат на практика в своята дейност.
Цел на модула: 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.
Полза от участието: Всеки участник в модула ще придобие знания и практически умения за управление на
програмата за одити, провеждането на одит на системи за управление. В модула ще бъдат разгледани темите:
1. Въведение
2. Преглед на изискванията на Система за управление от позиция на одитори
3. Термини и определения
4. Принципи на одитиране
5. Управление на програма за одит: цели на програмата за одита; рисковете и възможностите за
програмата за одита; разработване, изпълнение и наблюдение на програмата за одита; преглед и
подобряване на програмата за одита
6. 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
7. Компетентност и оценяване на одиторите: определяне на компетентността на одиторите/водещи одитори;
критерии, метод за оценяване и оценяване на одитора; поддържане и подобряване на компетентността
8. Заключение
Участниците полагат изпит/тест по преподавания материал и ще получат Сертификат за завършен курс.
Завършилите успешно модул 2 получават Сертификат за вътрешен одитор на СУ (9001, 14001, 17020, 17025,
45001 и т.н.). На всеки участник се осигурява персонален комплект материали.
Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев
УКАЗАНИЯ:
1. Заявка за участие може да изпратите в срок до 10.10 2018 г. Приемат се заявки по телефон или е-mail.
2. Таксата за участие за модул е 162 лв. с ДДС, за целия курс е 240 лв. с ДДС.
Сумите се превеждат по сметка: IBAN: BG39 UNCR 7630 1007 2746 01при УниКредит Булбанк с BIC код:
UNCR BGSF и титуляр ССКБ.
 За редовни членове на ССКБ, както и за фирми с трима и повече участници, таксата за модул е 144 лв. с
ДДС, а за целия курс е 228 лв. с ДДС;
 В таксата са включени материалите за участниците, кафе-паузи и закуски.
Приемат се и такси в брой на място при регистрацията, но при подадена заявка. При преведена такса, моля
носете копие от банковото нареждане.
3. Занятията започват в 9.30 ч. и завършват в 17.00 ч.
За заявки и контакти: ССКБ, 1000-София, ул. Г. С. Раковски № 108, НДНТ, етаж 6, офис 601,
тел./факс 02 / 988-4075; GSM: 0879 602 164, sskb@abv.bg

БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ!!!

До: ССКБ
З А Я В К А З А У Ч А С Т И Е в курс
СУК и вътрешен одит /ISO 9001:2015, ISO 19011:2018/ – 11 и 12 октомври 2018 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
Дата: ........................

на място при регистрацията

.

Заявител: ..................................

