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SGS КУРСОВЕ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕГЛЕД НА ОБУЧЕНИЯТА

В днешните бързо променящи се пазарни условия използването на най-добрите производствени 
практики, познаването на техническите стандарти, както и познаването, и прилагането на актуалните 
правни и регулаторни изисквания са неделима част от професионалното развитие, което е гаранция, 
че Вие и Вашият екип ще постигнете ефективно целите си. С помощта на SGS Вие и Вашият бизнес 
можете да получите необходимите знания, така че непрекъснато да адаптирате и подобрявате начина 
си на работа като изпреварвате развитието на пазара, както и да развивате всички аспекти на Вашата 
кариера и организация. Каквото и да е нивото на Вашите знания, нашите експерти ще Ви подкрепят 
във Вашето професионално развитие до следващото ниво. Където и да се намира Вашата организация 
от гледна точка на развитие, ние ще Ви осигурим знания за по-нататъшен прогрес.

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ХОРАТА И БИЗНЕСА

Като лидер в областта на професионалното обучение ние разчитаме на нашия дългогодишен 
опит в световен мащаб, за да осигурим ефективно обучение и възможности за развитие. Ние 
диференцираме нуждите на индивидуалните участници, екипи и организации като цяло, за 
да стимулираме развитието на способности, които да осигурят непрекъснато развитие на 
организацията. Нашите специалисти комуникират с участниците в обученията, за да установят 
техните цели и да им помогнат в техния професионален растеж. За допълнителна информация 
http://www.sgs.bg/bg-BG/Training-Courses-Seminars.aspx

Нашите експерти предоставят висококачествено професионално обучение по широк спектър от теми в различни 
отрасли на икономиката, като осигуряват детайлна информация и насоки, съответстващи на всички етапи на развитие и 
гарантират добавена стойност. Нашите обучения покриват три основни области:

ОБУЧЕНИЕ НА БАЗА СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Обученията, организирани от SGS, гарантират разбиране на съществените изисквания по отношение на системите 
за управление и съответните стандарти. Независимо дали сте водещ одитор или служител, който се интересува от 
определен стандарт или система за управление ние организираме обучения, които отговарят на изискванията на 
всякакъв вид аудитория – от обучения за запознаване с тематиката, до курсове за одитори, включително акредитирани 
курсове за водещи одитори, които отговарят на критериите за обучение на сертификационните органи. Също така 
предлагаме и обучения за процеси от неакредитирани системи за управление.
Стр. от 4 до 12

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИ И ДРУГИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Експертната информация и насоките са от съществено значение, за да се гарантира, че Вие и Вашата организация 
спазвате приложимите законови и други нормативни изисквания, стандарти и политики. Нашите решения осигуряват  
знания, които Ви дават увереност при консултиране на хората около Вас, а също и когато правите оценка за 
съответствие по отношение на здравето и безопасността при работа, устойчивото развитие, ръководните принципи и 
наредбите, свързани с околната среда.
Стр. от 13 до 14

ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ЛИДЕРСТВО И ДРУГИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Развитието на ключови умения е част от непрекъснатото подобрение. Нашите обучения имат за цел да помогнат на Вас 
и Вашия екип да работите по ефективно. С увеличаване на Вашите управленски и лидерски умения Вие ще развивате 
компетенции, които отговарят на нуждите на Вашата организация, на доставчиците Ви и на Вашите клиенти.
Стр. 15

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, EMAIL: SGS.BULGARIA@SGS.COM2
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Ние използваме различни форми на обучение, така че да можете да съчетаете 
Вашето  професионално развитие с ежедневните си ангажименти. С оглед на 
това предлагаме различни решения, така че да можете да изберете тези, които 
отговарят на Вашите индивидуални изисквания и на нуждите на организацията 
Ви. Ние организираме както публично достъпни курсове, където можете 
да се срещнете с колеги от Вашия сектор, така и индивидуални фирмени 
обучения, разработени така че да отговорят на специфичните нужди на Вашата 
организация. Ако предпочитате по-гъвкава форма на обучение можете да 
изберете он-лайн решенията на SGS за виртуално обучение.

 ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНИ КУРСОВЕ

Участието в публично достъпни курсове Ви дава възможност да се срещнете 
с колеги от Вашия икономически бранш, с които да обсъдите общи теми и 
проблеми, които сте идентифицирали. Също така можете да споделите и да 
получите знания за добри практики не само от експертите на SGS, но и от други 
специалисти, които имат подобни на Вашите функции. Посредством различни 
дискусии нашите опитни лектори ще Ви помогнат да придобиете необходимите 
знания, така че да можете да вземете правилните решения по отношение на 
стратегически промени във Вашия бизнес. Публичните обучения се провеждат 
на база предварителен график.

 ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

Провеждането на стандартен или индивидуален курс на място, при Вас, Ви 
дава възможност да изберете формата, който отговаря на културата на Вашата 
организация. Това е и най-удобното и ефективното от гледна точка на разходи 
обучение, когато искате на обучите определен брой хора, които работят на 
едно място или когато е необходимо спазване на конфиденциалност. След 
като съгласуваме периода и мястото на провеждане нашите експерти ще се 
свържат с Вас, за да уточнят и оценят Вашите цели на обучение и да адаптират 
съдържанието на курса така, че да ги удовлетворят.

 ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

Ако търсите по-гъвкава форма на обучение нашите он-лайн курсове са 
идеалното решение. SGS предлага голям брой обучения чрез глобалната ни 
он-лайн система, които са достъпни по всяко време. Нашите експерти са 
разработили разнообразно портфолио от он-лайн обучения, в които можете 
да се включите веднага, но също така бихме могли да разработим он-лайн 
курсове, съобразени с Вашите специфични нужди.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗАПИСВАНЕ

+ 359 2 9 10 15

http://www.sgs.bg/bg-bg/
Training-Courses-Sem-
inars/Subject-Specif-
ic-Training.aspx

sgs.bulgaria@sgs.com 
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Въведение в ISO 9001:2015 DIS

Целта на обучението е да предостави на участниците общ поглед върху 
целта и изискванията на ISO/DIS 9001:2015 както са заложени в проекта за 
международния стандарт.

След завършването на този курс участниците трябва да бъдат в състояние:
•	 да	обясняват	целите	и	намеренията	на	новата	серия	от	стандарти	за	системите	
за управление;
•	 да	разбират	прилагането	на	принципите	на	управление	на	качеството;
•	 да	описват	редакциите	на	ISO/DIS	9001:2015	въз	основа	на	проекта	за	
международния стандарт;
•	 да	обясняват	връзките	между	клаузите	на	ISO/DIS	9001:2015.

1 ден

QM
 - 

2

Запознаване с изискванията на ISO 9001

Курсът е предназначен както за ръководители и представители на ръководството, 
така и за служители, които участват пряко при изграждането и/ или 
поддържането на СУК. 
Целта на обучението е запознаване с изискванията по разработване, внедряване 
и поддържане на Системи за управление на качеството (СУК) съгласно стандарта 
ISO 9001.

2 дни

QM
 - 
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Вътрешни одитори на системи за управление на качеството – ISO 9001

Курсът е предназначен както за ръководители и представители на ръководството, 
така и за служители, които участват пряко при изграждането и/ или 
поддържането на СУК. 
Завършилите успешно курса получават знания относно провеждане на вътрешни 
одити – видове одити, основни дейности при планиране, подготовка, провеждане 
и докладване на резултати от одит; изисквания и критерии за подбор на 
одиторския екип, изготвяне на доклади от вътрешен одит на СУК, определяне 
ефективността на системата и осъществяване на непрекъснато подобряване.
* Препоръчва се участниците да имат придобити основни познания по Системи за 
управление на качеството в съответствие с ISO 9001.

2 дни
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Запознаване с изискванията на ISO 9001.
Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството

Целта на курса е запознаване с изискванията по разработване, внедряване и 
одитиране на Системи за управление на качеството (СУК) съгласно стандарта 
ISO 9001:2008. Курсът е предназначен както за ръководители и представители на 
ръководството, така и за служители, които участват пряко при изграждането и/ 
или поддържането на СУК. В разглежданите материали са залегнали основните 
принципи и практическото приложение на одитите на системите за управление. 
След успешното завършване на курса, участниците ще могат да подготвят 
и проведат вътрешен одит и да проследят изпълнението на последващите 
действия.

4 дни

Вид на курса / ниво Продължителност:

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, EMAIL: SGS.BULGARIA@SGS.COM4

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
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Курс за водещи одитори на системи за управление на качеството
– ISO 9001

Този курс е акредитиран от IRCA (International Register of Certificated Auditors). 
Номер на курса: A17038. Участниците, които го завършат успешно, могат да 
кандидатстват за регистрация в IRCA като одитор, водещ одитор или вътрешен 
одитор в срок от три години след датата на завършване на курса. Целта на този 
курс е да осигури на участниците теоретични знания и практически умения, 
необходими за извършване на одити на системи за управление на качеството 
спрямо изискванията на ISO 9001 в съответствие с ISO 19011. 
* Препоръчва се участниците да имат придобити основни познания по Системи за 
управление на качеството в съответствие с ISO 9001 и вътрешни одити.

5 дни

An
ne

x 
SL

Модул Запознаване с изискванията на  Annex SL

Този модул отговаря на определените от IRCA изисквания за преходно обучение 
на одиторите във връзка с промените, възникнали в резултат на възприемането 
на Анекс SL от техническите комитети на ISO в разработката на нови стандарти за 
системите за управление.
След завършването курса участниците ще:
•	 могат	да	обяснят	предназначението	и	използването	на	Анекс	SL;
•	 да	обясняват	новите	и	редактирани	термини	и	определения,	включващи	
заинтересовани страни, рискове и възможности, компетентност, документирана 
информация, резултатност и мониторинг, като се позовават на използваните 
преди това термини и определения, където е уместно.

0,5 дни
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

АНГАЖИРАНОСТ

НАМЕРЕНИЕТО НА АНЕКС SL Е ДА УСТАНОВИ 
СЪГЛАСУВАНОСТ И СЪВМЕСТИМОСТ НА ВСИЧКИ 
СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ТАКА 
ЧЕ ДА ИМАТ ЕДНИ И СЪЩИ ОСНОВНА СТРУКТУРА, 
ФОРМАТ И ФОРМУЛИРОВКА, С КОЕТО ЩЕ СЕ 
ИЗБЕГНАТ НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА, ДУБЛИРАНЕТО И 
НЕДОРАЗУМЕНИЯТА НА ПРЕДИШНИТЕ СТАНДАРТИ.
 
ВЪПРЕКИ ТОВА, ЩЕ БЪДАТ НЕОБХОДИМИ 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ, КОНКРЕТНИ ЗА ВСЯКА ДИСЦИПЛИНА 
ИЗИСКВАНИЯ, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ НАПЪЛНО 
ФУНКЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА СИСТЕМИ, 
ОБХВАЩАЩИ ОБЛАСТИ КАТО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА 
СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО, 
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, НЕПРЕКЪСНАТОСТ 
НА БИЗНЕСА, СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА. 



СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГИЯТА
ЕМ

 - 
1

Въведение в ISO 14001:2015 DIS

Целта на обучението е да предостави на участниците общ поглед върху целта 
и изискванията на ISO 14001:2015 (DIS), както са заложени в проекта за 
международния стандарт.

След завършването на този курс, участниците трябва да бъдат в състояние:
•	 да	обясняват	целите	и	намеренията	на	редактираната	серия	от	стандарти	за	
системите за управление;
•	 да	разбират	прилагането	на	принципите	на	управление	по	околната	среда;
•	 да	описват	редакциите	на	версията	на	ISO	14001:2015	(DIS)	въз	основа	на	
проекта за международния стандарт;
•	 да	обясняват	връзките	между	клаузите	на	версията	на	ISO	14001:2015	(DIS)

1 ден

ЕМ
 - 

2

Запознаване с изискванията на ISO 14001

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване и 
поддържане на СУОС (система за управление на околна среда) или интегрирана 
система, включваща управление на околната среда. Целта на обучението е да 
осигури на участниците общо ниво на познаване на стандарта ISO 14001 

2 дни

ЕМ
 - 

3

Вътрешни одитори на  Системи за управление
по отношение на околната среда – ISO 14001

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване и 
поддържане на СУОС (система за управление на околна среда) или интегрирана 
система, включваща управление на околната среда. Завършилите успешно 
курса получават знания относно провеждане на вътрешни одити – видове 
одити, основни дейности при планиране, подготовка, провеждане и докладване 
на резултати от одит; изисквания и критерии за подбор на одиторския екип, 
изготвяне на доклади от вътрешен одит на СУОС, определяне ефективността на 
системата и осъществяване на непрекъснато подобряване.
*Препоръчва се участниците да имат придобити основни познания по ISO 14001

2 дни

ЕМ
 - 

4

Запознаване с изискванията на ISO 14001.
Вътрешни одитори на Системи за управление на околната среда
Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване и 
поддържане на СУОС (система за управление на околна среда) или интегрирана 
система, включваща управление на околната среда. Целта на обучението е 
да осигури на участниците общо ниво на познаване на стандартите ISO 14001 
Системи за управление на околната среда – изисквания и ISO 19011 Указания 
за одит на системи за управление. Завършилите успешно курса получават 
знания относно провеждане на вътрешни одити – видове одити, основни 
дейности при планиране, подготовка, провеждане и докладване на резултати 
от одит; изисквания и критерии за подбор на одиторския екип, изготвяне на 
доклади от вътрешен одит на СУОС, определяне ефективността на системата и 
осъществяване на непрекъснато подобряване.
*След успешно завършване на курса участниците ще могат да продължат 
професионалното си обучение в курс за водещи одитори на системи за 
управление на околната среда.

4 дни

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, EMAIL: SGS.BULGARIA@SGS.COM6

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
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ЕМ
 - 

5

Курс за водещи одитори на системи за управление
на околна среда– ISO 14001

Този курс е акредитиран от международния регистър на сертифицираните 
одитори (IRCA).Сертификационен номер на курса: А 17262. Участниците, които 
завършат успешно обучението могат да бъдат допуснати да кандидатстват за 
сертифициране от IRCA като одитори на системите за управление на околната 
среда в срок от три години след завършването на курса.
Целта на този курс е да предостави знания и умения, необходими за 
извършването на одит на системите за управление на околната среда спрямо ISO 
14001 и националните и международни спецификации, стандарти и нормативни 
изисквания и регламенти с помощта на принципите на ISO 19011.
* Препоръчва се курсистите да имат познания на ISO 14001, получени преди този 
курс на обучение

5 дни

En
M

 –
 1

Системи за управление на енергията – ISO 50001

Обучението се състои от лекционна част, казуси и примери от практиката. 
Целта е участниците да се запознаят със системите и процесите, необходими 
за подобрението на енергийните характеристики, включително енергийната 
ефективност, използването и потреблението на енергия, намаляването на 
парниковите газове и други свързани въздействия върху околната среда.
След успешно приключване на курса участниците:
• ще са запознати със специфичните изисквания на системите за управление 
на енергията (СУЕ), включително измерване, документиране, докладване, 
проектиране и практика при закупуване на оборудване и наемане на персонал, 
които оказват влияние върху енергийните характеристики, които могат да бъдат 
наблюдавани и върху които организацията може да въздейства
• ще могат да определят общи и конкретни цели и план за действие като вземат 
под внимание законовите изисквания и информацията, свързана със случаите на 
значимо потребление на енергия.

1 ден

En
M

 –
 2

Вътрешни одити на Системи за управление на енергията – ISO 50001

Целта на обучението е да предостави на участниците знания и умения 
необходими за оценката, докладване на съответствията и ефективно въвеждане 
на система за управление на енергията в съответствие с ISO 19011.
След завършването на курса участниците ще бъдат в състояние да:
•	 Опишат отговорностите на вътрешния одитор и ролята на вътрешния одит при 
управлението и подобряването на системите в съотетствие с ISO 19011
•	 Обясняват целта, структурата и основните изисквания на  ISO 50001
•	 Обяснят принципите, процесите и избраните технологии използвани за 
оценяване на енергийните практики за планиране спрямо изискванията на 
стандарта;
•	 Планират и организират вътрешен одит;
•	 Събират доказателства от одит чрез наблюдение, интервюта и подбор на 
документи и записи;
•	 Пишат функционални одиторски доклади, които помогнат за подобряване на 
ефективността на системата за управление;
• Предлагат начини за проверка ефективността на коригиращите действия.

2 дни

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕНЕРГИЯТА



СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
РАБОТА

HS
 –

 1

Запознаване с изискванията на BS OHSAS 18001 Системи за управление 
на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)
Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУЗБР или интегрирана система, включваща управление на 
ЗБР. Целта на обучението е да осигури на участниците общо ниво на познаване 
на стандарта BS OHSAS 18001 Системи за управление на здравословни и 
безопасни условия на труд. Завършилите успешно курса получават знания 
относно идентифициране на опасностите, оценяване и овладяване на риска и 
въздействията от дейността на организацията, оценяване на значимостта на 
аспектите и начините за тяхното управление.

2 дни

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, EMAIL: SGS.BULGARIA@SGS.COM8

HS
 –

 2

Курс за вътрешни одитори на Системи за управление на здравето и 
безопасността при работа (СУЗБР)
Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУЗБР или интегрирана система, включваща управление на 
ЗБР. Целта на обучението е да осигури на участниците общо ниво на познаване 
на стандарта BS OHSAS 18001 Завършилите успешно курса получават знания 
относно провеждане на вътрешни одити – видове одити, основни дейности 
при планиране, подготовка, провеждане и докладване на резултати от одит; 
изисквания и критерии за подбор на одиторския екип, изготвяне на доклади 
от вътрешен одит на СУЗБР и определяне на ефективността на СУЗБР, 
предотвратяване на инциденти, злополуки и несъответствия и осъществяване на 
непрекъснато подобряване.

2 дни

HS
 –

 3

Запознаване с изискванията на BS OHSAS 18001. Вътрешни одитори на 
Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР)

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУЗБР или интегрирана система, включваща управление на 
ЗБР. Целта на обучението е да осигури на участниците общо ниво на познаване 
на стандарта BS OHSAS 18001 Системи за управление на здравословни и 
безопасни условия на труд. Завършилите успешно курса получават знания 
относно идентифициране на опасностите, оценяване и овладяване на риска 
и въздействията от дейността на организацията, оценяване на значимостта 
на аспектите и начините за тяхното управление, както и практически умения 
да проведат вътрешен одит и да проследят изпълнението на последващите 
действия.

4 дни

ВИД НА КУРСА / НИВО

АКО НЕ СТЕ ОТКРИЛИ ТОЧНОТО ОБУЧЕНИЕ, ОТ КОЕТО ИМАТЕ НУЖДА, МОЖЕ ДА СЕ 
СВЪРЖЕТЕ С НАШИЯ ЕКИП, ЗА ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ ОЩЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, РАЗРАБОТЕНИ 
СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 
IS

 –
 1

Преминаване от ISO/IEC 27001:2005 към ISO/IEC 27001:2013

Курсът е предназначен за всички, които участват в поддържането и управлението 
на системи за управление на информационната сигурност на базата на ISO/IEC 
27001. В обучението са застъпени промените в изискванията от версията на 
стандарта от 2005 г. в сравнение с новата версия от 2013 г. Също така ще бъдат 
обсъдени преходните мерки и срокове за сертификация.

1 ден

IS
 –

 2

Запознаване с изискванията на ISO/IEC 27001:2013. Системи за управление на 
сигурността на информацията. Въвеждащ информативен курс

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУСИ на базата на ISO/IEC 27001 или интегрирана система, 
включваща управление на информационната сигурност. Преди започването на 
този курс, е препоръчително участниците да имат минимални знания относно 
системите за управление и в частност основните принципи за управление на 
сигурността на информацията и разбиране на често използваните термини и 
определения дадени в ISO/IEC 27000.

1 ден

IS
 –

 3

ISO/IEC 27001:2013 – вътрешни одити на системи за управление
на сигурността на информацията

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУСИ спрямо изискванията на ISO/IEC 27001 или интегрирана 
система, включваща управление на информационната сигурност. Целта на 
обучението е да предостави на участниците знания и умения, необходими за 
провеждане на вътрешни одити на системата за управление на сигурността на 
информацията и непрекъснатото подобряване на системата за управление.
От участниците се очаква да бъдат запознати със системи за управление на 
сигурността на информацията и ISO/IEC 27001:2013 преди да се запишат на този 
курс. Това знание може да бъде придобито по време на „Системи за управление 
на сигурността на информацията. Въвеждащ информативен курс”. 

2 дни

IS
 –

 4

Запознаване с изискванията на ISO/IEC 27001:2013. Вътрешни одитори на СУСИ

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУСИ спрямо изискванията на ISO/IEC 27001 или интегрирана 
система, включваща управление на информационната сигурност.
В края на обучението участниците ще могат да:
• обяснят процесно ориентирания модел на система за управление на 
сигурността на информацията, с препратка към цикъла „Планирай-Изпълни-
Провери-Действай” (Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle), и ролята на вътрешния 
одит в поддържането и подобряването на система за управление на сигурността 
на информацията;
• обяснят ролята и отговорностите на одитора да планира, проведе и докладва 
резултатите от вътрешен одит на система за управление на сигурността на 
информацията, както и да проследи последващите действия;
• планират, проведат и докладват резултатите от вътрешен одит на система за 
управление на сигурността на информацията, базирана на ISO/IEC 27001 и в 
съответствие с ISO 19011.

4 дни

              

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ



МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
КАЧЕСТВОТО

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, EMAIL: SGS.BULGARIA@SGS.COM10

M
D 

– 
1

Основен курс - EN ISO 13485:2012/AC:2012; Директива 90/385/EEC;  
Директива 93/42/EEC; Директива 98/79/EC

Курсът е предназначен както за представители на организации, на които 
предстои внедряване на Система за управление на качеството, така и за 
участници от организации, които вече имат внедрена такава.
След успешно завършване на обучението:
• Участниците ще бъдат запознати и ще могат да разбират и тълкуват както 
съществените, така и допълнителните изисквания, включени в изданието на 
стандарта от 2012 г.
• Ще могат да планират, подготвят и осигурят ефективното функциониране на 
системата за управление на качеството с фокус върху медицинските изделия и 
услуги
• Ще могат да поддържат и контролират Политиката по качеството и като цяло 
системата, които са свързани с международните регламенти за управление на 
риска
• Ще придобият познанията, необходими за преминаване на следващата степен 
на обучение по стандарта, касаеща планиране и провеждане на вътрешни одити 

2 дни

M
D 

– 
2

Курс за вътрешни одитори - EN ISO 13485:2012/AC:2012

Обучението е предназначено за представители на ръководството и други 
специалисти, които биха желали да разширят своята професионална 
квалификация като отговорят на изискванията за компетентност на лицата, 
организиращи и провеждащи вътрешни одити в организациите, предлагащи 
медицински изделия и услуги.  
Курсът се състои от лекционна част, практически упражнения и ролеви игри и ще 
даде възможност на участниците да придобият знанията и уменията, необходими 
за планирането и провеждането на вътрешни одити. След успешно приключване 
на обучението те ще са:
• запознати с приложението на стандартите, свързани със системите за 
управление на качеството по отношение на медицинските изделия и услуги
• запознати с отговорностите на вътрешните одитори
• способни обективно да събират и анализират данни;
• да планират и организират вътрешен одит въз основа на документирани 
процедури
• способни да извършват оценки и да докладват за резултатите от вътрешния 
одит

2 дни

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
FS

 –
 1

НАССР - Основни принципи на Системи за управление на безопасността 
на храните
Целта на курса е запознаване с добрите производствени практики и с 
изискванията по разработване и внедряване на Системи за анализ на 
опасностите и контрол на критичните точки (НАССР система). Обучението е 
предназначено за ръководители на фирми и служители, които пряко ще отговарят 
за изграждане и/ или поддържане на НАССР система, както и за всички, които 
имат отношение към безопасността на храните (производители и търговци на 
храни, опаковки, опаковачни материали и др.).

2 дни

FS
 –

 2

IFS Food версия 6 / ISO 22000 / FSSC 22000 – запознаване с изискванията 
на съответния стандарт
Курсовете са предназначени за:
•	 работещи	в	сектора	на	хранителните	продукти:	производители,	преработватели	
и дистрибутори
•	 участници,	желаещи	да	придобият	квалификация	и	опит	в	работата	с	
изискванията на стандартите
•	 лица,	въвеждащи	и	поддържащи	система	за	управление	безопасността	на	
храните, отговорници за интегрирани системи за управление вкл. качество, 
безопасни условия на труд и други специалисти, желаещи да придобият знания и 
квалификация по стандартите в областта на храните 
•	 мениджъри	и	одитори	на	системи	за	управление	на	безопасността	на	храните	
Целта на обучението е да осигури на участниците общо ниво на познаване на 
стандарта, необходимо за разработване, внедряване и поддържане на система за 
управление безопасност на храните

3 дни

FS
 –

 3

Обучение за вътрешни одитори на система за управление безопасност на 
храните (IFS Food версия 6 / ISO 22000 / FSSC 22000)
Целта на курсовете е да се подготвят квалифицирани кадри за управление 
на СУБХ и провеждане на вътрешни одити в рамките на организациите, за 
осигуряване на ефикасно функциониране на съответните системи. Завършилите 
успешно курса получават знания относно провеждане на вътрешни одити 
– видове одити, основни дейности при планиране, подготовка, провеждане 
и докладване на резултати от одит; изисквания и критерии за подбор на 
одиторския екип, изготвяне на доклади от вътрешен одит на СУОС, определяне 
ефективността на системата и осъществяване на непрекъснато подобряване.
*От участниците се очаква да бъдат запознати с изискванията на съответния 
стандарт. 

2 дни

FS
 –

 4

Запознаване с изискванията на IFS Food версия 6 / ISO 22000 / FSSC 22000.
Вътрешни одитори на система за управление на безопасността на храните (СУБХ)
Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУБХ или интегрирана система, включваща управление на 
безопасността на храните. Целта на обучението е да осигури на участниците общо 
ниво на познаване на съответния стандарт и изискванията на ISO 19011 Указания 
за одит на системи за управление. Завършилите успешно курса получават 
знания относно провеждане на вътрешни одити – видове одити, основни 
дейности при планиране, подготовка, провеждане и докладване на резултати 
от одит; изисквания и критерии за подбор на одиторския екип, изготвяне на 
доклади от вътрешен одит на СУОС, определяне ефективността на системата и 
осъществяване на непрекъснато подобряване.
*От участниците се очаква да имат минимални познания по съответния стандарт. 

4 дни

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ



СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИ ЗА ОЦЕНКА НА 
СЪОТВЕТСТВИЕ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕ, EMAIL: SGS.BULGARIA@SGS.COM12

CA
B 

- 1

Изисквания към система за управление и провеждане на  вътрешни 
одити в лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO 19011

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване и 
поддържане на СУ спрямо изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 в лаборатория 
за изпитване и/или калибриране. Целта на обучението е да предостави на 
участниците знания и умения, необходими за разбиране и прилагане на 
изискванията за компетентност на лабораториите, както й за провеждане на 
вътрешни одити на разработената система за управление. 

3 дни

CA
B 

- 2

Изисквания към система за управление и провеждане на  вътрешни одити в 
орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO 19011

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУ спрямо изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020 в орган 
за контрол. Целта на обучението е да предостави на участниците знания и 
умения, необходими за разбиране и прилагане на  изискванията за дейността 
на различни видове органи, извършващи контрол, както й за провеждане на 
вътрешни одити на разработената система за управление.

3 дни

CA
B 

- 3

Изисквания към система за управление и провеждане на  вътрешни одити в 
медицински лаборатории, съгласно БДС EN ISO 15189 и БДС EN ISO 19011

Курсът е подходящ за всички, които са ангажирани с разработване, внедряване 
и поддържане на СУ спрямо изискванията на БДС EN ISO 15189 в медицинска 
лаборатория. Целта на обучението е да предостави на участниците знания и 
умения, необходими за разбиране и прилагане на  изисквания за качеството и 
компетентността на медицинските лаборатории.

3 дни

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

SGS ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ 
ПОТРЕБНОСТИ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ШИРОКИЯ 
СПЕКТЪР ОТ ПРИДОБИТИ АКРЕДИАТЦИИ, 
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА И СЪВМЕСТНА РАБОТА С 
РЕГУЛАТОРНИТЕ ОРГАНИ.
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ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИ И ДРУГИ 
НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Обучение по безопасност и здраве при работа
по  Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.

Обучение за представителите на КУТ по реда на
Наредба № 4  от 03.11.1998 г.

Директива 94/9 EО, Директива 1999/92

Курсът е за: 
• длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
• длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд;
• лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по 
безопасност и здраве при работа
• членовете на комитета/ групата по условия на труд
• работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, 
обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които 
се изисква правоспособност за работа
• работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното 
или на други лица здраве и живот

Програмата на курса покрива изискванията за  задължителното първоначално 
и ежегодно обучение на представителите на работодателя и на работниците и 
служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и на 
членовете на комисиите по социална дейност на кооперациите. Обучението цели 
придобиване на знания, умения и навици, необходими за осъществяване на 
правата и задълженията им, определени със Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд.
Първоначалното обучение на представителите се провежда в едномесечен срок 
от избирането им. В учебните програми за първоначално обучение е предвидено 
време за индивидуално или групово разработване на практическа задача. 
Първоначалното обучение приключва със семинарно занятие.
Ежегодното обучение има за цел опресняване на познанията на участниците, 
запознаване с промени на нормативните актове в областта на здравословните 
и безопасните условия на труд,  повишаване на ефективността на работата и 
развитие на личните умения, както и усъвършенстване на формите за работа, 
свързани с осъществяване дейността на организацията.

Обучението е свързано с обследване на вероятността от образуване на 
потенциално експлозивна атмосфера и оценка на риска по отношение на ЗБУТ. 
Програмата покрива запознаване с изискванията на АТЕХ Директивите, както и 
транспонирането им в националното законодателство.

1 ден

3 дни

2 дни

Първоначално обучение
3 дни (30 учебни часа) 
Ежегодно обучение
1 ден (8 учебни часа)

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

LS
 - 

1
LS

 -2
LS

 - 
3
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Модулно обучение по безопасност и здраве

Обучение при работа насочено към работници и служители, заети в дейности, 
които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот. В 
зависимост от конкретните нужди на организацията могат да се комбинират 
следните модули: 
• Процедура изолиране и блокиране на енергийни източници теория
• Работа в ограничени пространства
• Обезопасяване на машини
• Работа на височина
• Безопасност при извършване на огневи работи
• Лични предпазни средства
• Първа долекарска помощ
Възможно е включване и на допълнителни модули в зависимост от нуждите на 
организацията.

Един модул: 1 ден

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИ И ДРУГИ 
НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

LS
 - 

4

БЕЗОПАСТНОСТ

СЪОТВЕТСТВИЕ

ОТГОВОРНОСТ
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ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, 
ЛИДЕРСТВО И ДРУГИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ШЕСТ СИГМА - ПРОГРАМА ЗА ЗЕЛЕН КОЛАН

Обучението и предназначено за ръководители и специалисти, които се 
интересуват от управление на качеството и подобрение на действащи 
производствени процеси или работят в сферата на услугите. Курсът е в 
приблизително съотношение лекции/упражнения 1:1. Упражненията се 
провеждат с използване на статистически софтуeр QstatLab, за който се получава 
безплатен лиценз за времето на обучението. След завършването на курса всеки 
участник под ръководството на консултанта в шестмесечен период разработва 
проект за подобрения по предварително определена тема. 

3 сесии: 4 + 3 + 3 дни 
или 2 сесии по 5 дни

SI
X 

SI
GM

A 
GB

Пестеливо производство

Обучението е предназначено за ръководители и специалисти както в областта 
на производството, така и по качество, маркетинг, администрация и др. Могат да 
участват специалисти с висше или средно образование. Запознава слушателите 
с принципите на Пестеливото производство (известно също като Lean manufac-
turing). Освен за производствени процеси принципите на Lean manufacturing  
се използват и в търговската, организационната, административната и други 
дейности. 

2 дни

LE
AN

 M
AN

UF
AC

TU
RI

NG

Като лидер в професионалното обучение, ние черпим от дългогодишния 
си глобален опит, за да предоставим ефективно обучение и възможности 
за развитие. Съвместната работа с SGS ще допринесе за постигнето 
на ново, по-високо ниво на ангажираност в областта на обученията. 
SGS е световен лидер в областта на инспекциите, верификацията, 
лабораторните анализи и сертификацията на системи и услуги. SGS e 
призната в световен мащаб като еталон по отношение на качество и 
почтеност. За компанията работят повече от 80 000 човека в над 1 650 
офиса и лаборатории по света. 

Оптимизирането на процесите, системите и личните умения са 
от основно значение за непрекъснатия успех и устойчив ръст на 
всяка организация. Ние можем да Ви помогнем  непрекъснатото да 
подобрявате и трансформирате предлаганите от Вас услуги, както и да 
добавяте стойност чрез повишаване на ефективността, управление на 
риска, удовлетворяване  изискванията на заинтересованите страни и 
устойчиво развитие.

С глобалното си присъствие ние имаме натрупан опит в успешното 
изпълнението на мащабни и различни по сложност международни 
проекти. Нашите служители говорят местния език, познават културата 
и местния пазар като същевременно работим на глобално ниво по един 
последователен, надежден и ефективен начин.

ЗАЩО SGS

ВИД НА КУРСА / НИВО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО



WWW.SGS.COM

http://www.sgs.com/

