БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Ч р ез с та н д а р ти те - в и н а г и к р а ч к а н а п р ед

ПРОГРАМА
на уебинар на тема:
Вътрешен одит на системи за управление (ISO 19011:2018)
Цел: 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.
Участници: Висши ръководители, упълномощени представители на ръководството, мениджъри,
служители на организация, ангажирана със създаването, внедряването и развитието на системи за
управление.
Полза от участието: Придобиване на знания и практически умения за управление на програмата
за одит и провеждането на одит на системи за управление.
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Въведение;
Термини и определения;
Принципи на одитиране;
Управление на програмата за одит
цели на програмата за одит;
рисковете и възможностите за програмата за одит;
разработване на програмата за одит;
изпълнение на програмата за одит;
наблюдение на програмата за одит;
преглед и подобряване на програмата за одит;
Провеждане на одит
започване на одита;
подготовка на дейностите, свързани с одита;
провеждане на дейности, свързани с одита;
подготовка и разпространение на доклада от одит;
завършване на одита;
провеждане на действия след одита;
Компетентност и оценяване на одиторите;
определяне на компетентността на одиторите водещите одитори;
критерии за оценяване на одитора;
метод за оценяване на одитора;
оценяване на одитора;
поддържане и подобряване на компетентността;
Заключение

Лектор:
н.с. I ст. инж. Митко Мирчев
IRCA ISO 9001 Сертифициран одитор/водещ одитор
ERCA ISO 14001 Сертифициран одитор/водещ одитор
ERCA ISO 45001 Сертифициран одитор/водещ одитор
IRCA ISO 27001 Сертифициран одитор/водещ одитор
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