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П О К А Н А 

 
 
 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 
 
 Сдружение „Съюз на строителните лабораторни специалисти в България” 
съвместно със сдружение „Съюз на метролозите в България“ ви кани да вземете 
участие в еднодневен учебен курс, който ще се проведе на 01 октомври 2018 г. 
в град София, ФНТС- СМБ, ул. „Г.С. Раковски № 108“, зала 105 А. 

Лектор ще бъде д-р физ. Весела Константинова - Председател на 
Сдружение „Съюз на метролозите в България” 

 
ТЕМА НА КУРСА: 

 
„РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН 

СТАНДАРТ 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, което е 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.  
 
В обучението е предвидено участниците да решават практически случаи от одиторски 
практики.  

 
 
 

 01 октомври 2018 г. - Регистрация на участниците от 08:00 до 9:30 часа 
 

 01 октомври 2018 г. - от 9:30 до 17:00 часа 
 
 ISO 19011:2018 "Указания за извършване на одит на системи за 

управление" 
 

• Структура на международния стандарт ISO 19011:2018. Основни 
изменения. 

• Основни принципи на одитиране и тяхното разглеждане съгласно ISO 
19011:2018. 

• Програма за одит на организация (фирма, лаборатория) и нейното 
управление. Основни изисквания. Рискове при нейното управление. 

• Провеждане на одит - основни етапи и изисквания съгласно ISO 
19011:2018. Методи за одитиране. Избор на извадки за одит-основни 

http://www.sslsb.org/
http://www.smb-bg.org/
mailto:office@smb-bg.org


 

СЪЮЗ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ 
ЛАБОРАТОРНИ 
СПЕЦИАЛИСТИ 

В БЪЛГАРИЯ 
 

СЪЮЗ НА 
МЕТРОЛОЗИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ 

Габрово 5300, ул. “Иван Димов” № 6; www.sslsb.org; sslsb@abv.bg София 1000, ул. "Г. С. Раковски" №108; www.smb-bg.org; office@smb-bg.org 
 

Страница 2  
Всичко страници 2 

положения. Практически примери и задачи (одитиране на 
въпроси,свързани с организацията, влияние на външни фактори, 
ръководство и ангажименти, процеси, рискове, овладяването им и др.  

• 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 

• Констатации и тяхното документиране. 
• Докладване на резултати от одита. 
• Провеждане на тест за одитор. 

 
 

Курсът е предназначен за ръководители и заместник ръководители на 
лаборатории, отговорници/мениджъри  по качеството, вътрешни одитори, 
специалисти метролози и др.  

 
След приключване на курса и успешно издържан тест се издава 

персонален сертификат за вътрешен одитор. 
 
 

Таксата за участие е 160 лв. без ДДС. 
Таксата за участие на членове на ССЛСБ и СМБ е 140 лв. без ДДС. 

Посочените такси са нето и подлежат на облагане с ДДС. 
 
 

Превеждането на таксата ще става по банкова сметка: IBAN BG32UNCR 
76301022 5620 24, BIC код на Уникредит  Булбанк АД –клон „Аксаков” 
UNCRBGSF, с титуляр Сдружение” Съюз на Метролозите в България” 
до 25.09.2018 г. 
 
На участниците в курса сe предоставят лекционни материали.  
 
Краен срок за регистрация за участие: 25.09.2018 г. 
 
Брой на участниците: до 35. 
 
Обучението може да бъде повторено и на 02.10.2018 г. при същите условия, ако 
броят на регистрираните участници е по-голям от 35. 
 

Ако настоящата покана представлява интерес за Вас, моля, попълнете заявка за 
участие и я изпратете по електронна поща на адрес office@smb-bg.org , заедно с 
копие на документ за платена такса най-късно до 25/09/2018 г. 

За контакти: Телефон/факс: +359 2 989 39 46 
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