
Най-учтиво Ви каним за участие в обучение на 
тема: 

 
„Разглеждане  на изискванията на 

актуализирания международен стандарт  
БДС EN ISO 19011:2018 Указания за  

извършване на одит на системи  
за управление“ 

 
Целта на обучението е специалистите, които      
одитират системи за управление по EN ISO/IEC       
17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018), EN ISO       
9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2015) и др., да се         
запознаят с измененията в актуализирания     
международен стандарт ISO 19011:2018, който     
предоставя указания за извършване на одит на       
системи за управление. 
Чрез обучението знанията им ще се разширят-       
предпоставка за въвеждане на добрата одиторска      
практика и за постигане на основните цели на одита         
- да служи като средство за проверка на        
функционирането на системата за управление в      
лаборатория или фирма, да открива възможностите      
за подобряване, да разглежда потенциални рискове      
в дейностите и да спомага за подобряване в тях.  
Предвижда се участниците в обучението да      
решават практически задачи, отнасящи се до      
одита.  
 
На участниците в обучението ще се предоставят       
лекционни материали.  
 
Всеки участник в обучението получава сертификат      
за участие в обучението.  
 
Лектор: д-р физ. Весела Константинова,  
Водещ одитор  AFNOR- Франция 
 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 
 

1. Структура на международния стандарт БДС      

EN ISO 19011:2018. Основни изменения. 

2. Основни принципи на одитиране и тяхното       

разглеждане съгласно БДС EN ISO 19011:2018. 

3. Програма за одит на организация (фирма,       

лаборатория) и нейното управление. Основни     

изисквания. Рискове при нейното управление. 

4. Провеждане на одит - основни етапи и        

изисквания съгласно БДС EN ISO 19011:2018.      

Методи за одитиране. Избор на изадки за       

одит-основни положения. Практически   

примери и задачи (одитиране на     

въпроси,свързани с организацията, влияние на     

външни фактори, ръководство и ангажименти,     

процеси, рискове, овладяването им и др.  

5. Компетентност - определение и съдържание.      

Изисквания към знания и умения за постигане       

на целите на одита. Поведение на одитора       

-изисквания. Постигане на одиторска    

компетентност. Оценяване на   

компетентността- методи и доказателства 

6. Констатации и тяхното документиране. 

7. Докладване на резултати от одита. 

8. Провеждане на тест за одитор. 

. 

 

 
 

СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

 „Разглеждане  на изискванията на 
актуализирания международен стандарт  

БДС EN ISO 19011:2018 Указания за  
извършване на одит на системи  

за управление“ 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

Име, презиме и 
фамилия______________________ 
_________________________________ 
 
Месторабота________________________ 
___________________________________ 
Длъжност___________________________ 
Адрес: 
П.Код_______град___________________ 
 
ул.№_______________________________ 
 
Тел._____________ факс______________ 
 
E-mail:_______________________________ 
 
БУЛСТАТ_____/_____________________ 
 
М.О.Л._____________________________ 
 
Дата___________  Подпис:____________ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тази заявка следва да се изпрати в срок 
до 07.12.2018 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

УКАЗАНИЯ 
 

1.Заявката за участие съгласно приложения     
формуляр се изпраща в срок до 07 декември        
2018 г. (до попълване на 30 места). Приемат        
се и заявки по телефон, факс или чрез e-mail         
office@smb-bg.org 
 
2. Таксата за участие е 100 лв. без включено         
ДДС. За редовни членове на СМБ, както и за         
повече от 2-ма участници от една организация       
таксата е 80 лв./участник без ДДС. 
 
3. Сумите се превеждат по сметка IBAN: BG32        
UNCR 7630 1022 5620 24 и BIC: UNCRBGSF –         
УниКредит Булбанк АД – клон „Аксаков” с       
титуляр СМБ. 
 
4. По изключение се приемат и такси в брой на          
място при регистрацията. 
 
5. Регистрацията на участниците е от 8:30       
часа до 9:00 часа на 12.12.2018 г. в зала 18,          
етаж 10, в сградата на НЦОЗА, бул.       
„Академик Иван Евстратиев Гешов“ 15, 1431      
Център, София 
 
6. Занятията започват в 9.00 часа и завършват        
в 17.00 часа. 
 
  

 

 
 

СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

 
 
 

 
П О К А Н А 

 
 
 

ЗА  ОБУЧЕНИЕ 
 

„Разглеждане  на изискванията на 
актуализирания международен стандарт  

БДС EN ISO 19011:2018 Указания за  
извършване на одит на системи  

за управление“ 
 

 
 

12 декември 2018 г. 
 

 

 
НЦОЗА  

Зала 18, 10 етаж  
  

 

mailto:office@smb-bg.org

