
СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/  

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/  

П О К А Н А за семинар на тема: 
ISO 9001:2015 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

26, 27 март 2018 г. 

София, ул. Г. С. Раковски № 108 

Международните стандарти ISO се преразглеждат на всеки пет години и се актуализират 

за да отговарят на нуждите на своите потребители. През 2015 г. влезе в сила с официалното 

публикуване на новата версия на стандарта ISO 9001:2015. Как да извършим прехода от 

ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015 в съществуващите системи и по какви правила да 

стане това са част от въпросите, на които ще отговорим по време на семинара. 
Засиленото прилагане на процесния подход и оценката на риска са част от новите 

аспекти, оказващи влияние върху качеството на управление на организацията, но какво още 

има в новата версия ще разберете ако дойдете на семинара. Бъдете информирани и винаги на 

крачка пред конкурентите! 

Целта на семинара е своевременно запознаване на участниците с изискванията на 

стандарта ISO 9001:2015, (новите моменти, промените и тенденциите в системата за 

управление на организацията) и как постепенно организацията да се подготви за 
преминаването към него. 

Участието в семинара ще даде на слушателите: 

 адекватна информация за новата версия на стандарт ISO 9001, което ще им позволи 

да изпълняват ангажиментите си към СУК по най-добър начин. 

 възможност за осъзнаване на основните тенденции на промените в стандарта, 

започване на подготовка и придобиване на знания, за да се отговори на очакваните 
нови изисквания. 

За тази цел на семинара ще бъде: 

 направен паралел между старата и новата версии на стандарта; 

 посочени условията и реда за преминаване към новия ISO 9001:2015. 

Семинарът е ориентиран към всички организации, внедряващи, имащи внедрени или с 

намерение да разработят и внедрят СУ на база ISO 9001 или интегрирана система за 

управление на база ISO 9001:2008, и/или ISO 14001, и/или OHSAS 18001, към ръководители 

и специалисти по осигуряване на ефективността на бизнеса (собственици на фирми; 

изпълнителни директори на малки и средни фирми; ръководители на структурни звена във 

фирми и организации; ръководители на дирекции по развитие на фирмите и т.н.), към всички 

ангажирани със СУ на организациите си (упълномощени представители на ръководството по 

качеството, мениджъри по качеството, одитори на системи за управление), както и към други 

сътрудници на организациите (консултанти и физически лица), чиято работа e свързана с 
разработване, внедряване, сертификация и поддържане на СУ. 

Семинарът е подходящ и за всички, които имат интерес и необходимост да придобият 

знания и умения за приложение на международните стандарти за управление. 

 

До: ССКБ 

З АЯ В К А З А У Ч АС Т И Е  

в семинар на тема: „Същност на разликите между ISO 9001:2015 и ISO 9001:2008” – 22 - 23 май 2017 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: .................................. 

 



Участниците в семинара ще получат: Записки с лекциите; Ръководство на ISO за 

внедряване на новата версия на ISO 9001:2015 и сертификат за участие. 

 

Основни теми на семинара: 

1. Измененията в ISO 9001:2015 в сравнение с ISO 9001:2008. 

2. Особености на документацията на СУК съгласно ISO 9001:2015 

3. Предимства на ISO 9001:2015 

4. Концепция на риск ориентирано мислене в стандарта ISO 9001:2015 

5. Риск в СУК  

6. Стратегия за създаване на СУК по ISO 9001:2015 или преминаване към новата версия 

С тази информация организациите ще могат да направят адекватно преминаване към 

ISO 9001:2015. 

 

Лектори: проф. д.т.н. Г. Тасев – ССКБ; инж. Т. Данов – Данов Консулт ЕООД 

 

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 22.03.2018 г. 

2. Превеждането на таксата в размер на 240 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 таксата е 216 лв. с ДДС. При преведена такса, моля носете копие от 

банковото нареждане. 

Регистрация на участниците: от 9:30 ч. до 10:00 ч. на 26 март 2018 г. в залата. 

Начало на семинар: 10.00 часа на 26.03.2018 г. 

Закриване на семинара: 16.00 часа на 27.03.2018 г. 

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 


