БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Чрез стандартите - винаги крачка напред

ПРОГРАМА
на уебинар на тема:
„Управление на риска и постигане на финансов и икономически успех в
организациите чрез прилагане на стандартите ISO 31000:2018,
ISO 10014:2021, ISO 9001:2015“
03.12.2021 г.
Цел на курса:
Представяне на основните указания и изисквания на стандартите и документите, свързани
с управлението на риска и система от показатели за устойчиво управление на финансовия
и икономически успех
ISO 31000:2018
ISO 10014:2021
ISO 9001:2015
Полза от участието:
Придобиване на знания за практически подход при изпълнение на указанията за
управление на риска и въвеждане на система от показатели за постигане на финансови и
икономически ползи със стандартите ISO 10014:2021, БДС ISO 9001:2015, БДС ISO
31000:2018.
Начало: 10:00 часа, регистрация след 9:30 часа
Първа част от 10:00 до 12:00 часа
Втора част от 13:00 до 15:00 часа
1. Въведение
2. Необходимост от система от критерии и показатели за управление на риска и
оценка на финансовите и икономически резултати
3. Термини, свързани с управлението на риска и оценяването на финансовите и
икономическите резултати на организациите
4. Указания за използване на процесния подход и PDCA-подхода от ISO 9001 и ISO
31000 за управлението на качеството и риска
5. Основни указания на стандарта ISO 10014 за въвеждане на top-down подход при
оценката и управлението на резултатите
6. Указания за прилагане на структуриран подход към постигане на подобрение на
бизнес резултатите от ISO 10014:2021
7. Примери за използване на структурирания подход за малки и средни предприятия в
областта на бизнеса и услугите
8. Заключение
Лектор: гл. експерт Петър Лозев
Секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и оценяване на съответствието“
Участниците в курса получават материали по темата и сертификат за завършен курс.
1797 София, кв. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" №13
Информационни услуги: +359 2 81 74 523
Тел: +359 2 81 74 504
Факс: +359 2 81 74 535

E-mail:info@bds-bg.org
www.bds-bg.org

