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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 

Чрез стандартите - винаги крачка напред 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

на семинар на тема: 

 

„Запознаване на вътрешни одитори със системи за управление по новите 

указания на БДС EN ISO 19011:2018“ 

 
Лектор: Петър Лозев, секретар на БИС/ТК 34 

 

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:50 БДС EN ISO 19011:2018 – Основни разлики в сравнение с второто изданието 

на стандарта от 2011 г.  

10:50 – 11:30 Принципи на одита;  

БДС EN ISO 19011:2018 – Управление на програмата за одит – цели на 

програмата; оценяване на рисковете и възможностите, свързани с 

програмата; създаване на програмата; определяне на обхват и ресурси на 

програмата 

11:30 – 11:50 Кафе-пауза 

11:50 – 13:00 БДС EN ISO 19011:2018 – Изпълнение на програмата за одит – определяне на 

цели, обхват и критерии на отделен одит; избор на методи за одит; избор на 

ръководител на екипа и членове на екипа за одит; управление на резултатите 

от програмата за одит; наблюдение и записи от програмата за одит; преглед 

и подобряване. 

13:00 – 14:00 Обяд 

14:00 – 14:45 БДС EN ISO 19011:2018 – Извършване на одита – подготовка за одит; 

подготвяне на план за одит; събиране на доказателства от одит; 

документиране на резултатите от одит; формулиране на отклонения – 

несъответствия и възможности за подобряване; подготовка на доклад от 

одит. Най-често срещани отклонения от изискванията за системи за 

управление на качеството.  

14:45 – 15:30 БДС EN ISO 19011:2018 – Дейности след одит, коригиращи действия и 

корекции  

15:30 – 15:45 Кафе-пауза 

15:45 – 16:15 БДС EN ISO 19011:2018 – Компетентност и оценяване на одиторите; избор на 

екип за одит; практически указания за провеждане на одит.  

16:15 – 17:00 Практически упражнения за провеждане на одит.  
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