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КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ 
Системи за управление на качеството  

съгласно ISO 9001:2015  
 

П Р О Г Р А М А 

 

Начало на курса 900 часа 

900 - 915 - Регистрация на участниците в обучението 

915 - 930 - Представяне на участниците в обучението и лектора 
Елементи на ISO 9001:2015 

1 

Въведение в ISO 9001:2015  
- термини и определения; 
- принципи за управление на качеството; 
- процесен подход; 
- мислене основано на риска; 

Практически казуси 

2 
Контекст на организацията 
Практически казуси 

3 
Лидерство, Планиране, действия за овладяване на рисковете и 
възможностите 
Практически казуси 

4 Поддържане 

5 Дейности 

6 Оценяване на резултатността 

7 Подобряване 

Закриване на курса 1700 часа 

 
По време на лекцията се дискутират всички възникнали въпроси. 

2 кафе паузи: преди и след обяд 

Обедна почивка: 1230-1330 ч. 

 

Забележка: Часовете са ориентировъчни и може да се променят в зависимост от учебния 

процес. Началото и краят на курса не се променят.
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КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ 
на ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ 

на Системи за управление на качеството 
съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011 

 

П Р О Г Р А М А 

 

Начало на курса 900 часа 

Елементи на ISO 19011:2011 

1 Принципи за извършване на одит. Управление на програми за одит. 

2 
Дейности, свързани с одита 
Практическа задача – изготвяне на програма и план за одит 

3 
Провеждане на вътрешен одит – казуси, дискусия 
Практическа задача – изготвяне на доклад от одит, заключения от одита, 
формулиране на несъответствия 

Проверка на знанията (тест) 

Закриване на курса 1700 часа 

 
По време на лекцията се дискутират всички възникнали въпроси. 

2 кафе паузи: преди и след обяд 

Обедна почивка: 1230-1330 ч. 

 

Забележка: Часовете са ориентировъчни и може да се променят в зависимост от учебния 

процес. Началото и краят на курса не се променят. 
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