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FURTHER EXCELLENCE 

ISO 9001 - СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО: ОДИТИ, 
СЕРТИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

КАКВО ВИ ПОМАГА НЕПРЕКЪСНАТО ДА ИЗПРЕВАРВАТЕ 
ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ СИ?
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Сертификацията на Вашата система 
за управление на качеството спрямо 
изискванията на ISO 9001:2008 Ви 
дава възможност да се откроите от 
конкуренцията. Той демонстрира 
Вашия ангажимент за постигане на 
най-високите стандарти за качество 
и удовлетвореност на изискванията 
на клиентите и Ви подкрепя в 
непрекъснатото подобряване на 
системите за управление на качеството. 
Той е базиран на следните принципи: 
•	Насоченост към клиента;
•	Лидерство;
•	Приобщаване на хората;
•	Процесен подход;
•	 Системен подход към управлението;
•	Непрекъснато подобряване;
•	Вземане на решения, базирани на 
факти;
•	Взаимноизгодни отношения с 
доставчиците. 

ПОЛЗИТЕ
ISO 9001:2008 повишава надеждността 
на Вашите операции, подобрява 
Вашето представяне и потенциално 
има положително въздействие 
върху печалбите на компанията. 
Демонстрирането на ангажираност 
по отношение на качеството води 
до  непрекъснато подобряване и 
промяна на фирмената култура. Вашият 
сертификат от SGS ви дава възможност 
да демонстрирате високо ниво в 
качеството на услугите, необходимо, 
както за международни договори, така 
и при разширяване на Вашата дейност 
на местно ниво. 
SGS е притежава повече от 40 
акредитации за сертификация на 
системи за управление на качеството 
спрямо изискванията на  ISO 9001 в 
повече от 40 държави в света.
Към настоящия момент глобално са 

издадени над 1,1 милиона сертификати 
на системи за управление на 
качеството спрямо изискванията на  
ISO 9001*. Валидният сертификат за 
внедрена система за управление на 
качеството спрямо изискванията на 
ISO 9001 демонстрира, че във Вашата 
организация се спазват международно 
признатите принципи за управление на 
качеството.
*Източник: ISO Survey 2010.

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА 
СЕРТИФИКАЦИЯ?
•	 Стъпка А – Изготвяне на 
индивидуална оферта от SGS
•	 Стъпка B – провеждане на 
предварителен одит (като опция, по 
изрично желание от Ваша страна) за 
оценка на готовността за сертификация 
и идентификация на пропуските
•	 Стъпка C – Документален одит 
– Етап 1 – преглед на готовността. 
Документацията и другите ключови 
елементи на системата се оценяват 
и ако има несъответствия те се 
документират.
•	 Стъпка D –Сертификационен 
одит  - Етап 2, включващ интервюта 
с работещите, проверка на записите 
и наблюдение на работните практики 
и дейности. Отстраняване на  
несъответствията.
•	 Стъпка E – Провеждане на контролни 
одити за проверка на системата и 
изпълнението на плана за действие
•	 Стъпка F – ресертификационен одит 
след три години

ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС 
СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
КАЧЕСТВОТО
•	 Обучение, свързано със стандарта 
ISO 9001 (за всички нива на познаване 
и осъзнаване). Можете да видите 
нашия график за обученията на www.

sgs.com/training 
•	 ISO 9001: оценка на пропуските, 
свързана с оценката на готовността за 
сертификация 
•	 Сертификация на интегрирани 
системи за управление:  Одити 
изпълнени по зададени критерии за 
качество. 
•	 Решения за подобряване на 
процесите

ЗАЩО SGS?
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 75 000 човека в над 1 500 
офиса и лаборатории по света.

Подобряването на процесите, 
системите и уменията във Вашата 
организация е ключово за Вашия 
успех и устойчиво развитие. Ние Ви 
помагаме непрекъснато да подобрявате 
и развивате вашите дейности чрез 
подобряване на представянето, 
управление на риска, подобряване 
на взаимоотношенията с клиенти и 
акционери и устойчиво управление.

С глобалното ни 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 и в същото време работят на 
глобално ниво по един последователен, 
изпитан и ефективен начин.

ЗА ДА НАУЧИТЕ КАК SGS МОЖЕ ДА 
ВИ ПОМОГНЕ ДА НАДХВЪРЛИТЕ 
ОЧАКВАНИЯТА НА ВАШИТЕ КЛИЕНТИ 
ПОСЕТЕТЕ WWW.SGS.COM/ISO9001 ИЛИ СЕ 
СВЪРЖЕТЕ НА CERTIFICATION@SGS.COM 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

ISO 9001:2008 ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ

СТЪПКА А

Сключване на 
договор

СТЪПКА E

Контролни 
одити

Действия по закриване на 
констатирани несъответствия

Действия по 
закриване на 
констатирани 

несъответствия

КОНТРОЛНИ ОДИТИ НА  
6 ИЛИ 12 МЕСЕЦАОЦЕНКА

СТЪПКА С

Етап 1

Одит

СТЪПКА D 
Етап 2

Одит

СТЪПКА F 

Ре-сертифициращ 

одит

Три-годишен сертификационен цикъл

СТЪПКА B 
Провеждане на 
предварителен 

одит  
по желание

Издаване на 
сертификат 

след успешен 
одит


