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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
 

Чрез стандартите - винаги крачка напред  

 

ПРОГРАМА 
на семинар на тема: 

“Промени, философия и нови изисквания на петото издание на 
стандарта ISO 9001:2015 - Указания за прехода на 

Международния Акредитационен Форум (IAF) и Техническия 
комитет на ISO за управление на качеството – ISO/TC 176/SC2” 

 
Лектори: Емил Петров от „Кю Ей Си”ООД и Петър Лозев, главен експерт от БИС
 
09:30 – 10:00 Регистрация 
10:00 – 10:15 Откриване на обучението – г-жа Ирен Дабижева, изпълнителен 

директор на БИС 
10:15 – 10:45 Основни промени в новото издание на международния стандарт ISO 

9001:2015, съобразени с новата структура, общите термини и 
определения, въведени от Приложение SL /Annex SL/ на Директивите 
на ISO. 
Лектор: Петър Лозев, главен експерт в БИС 

10:45 – 11:15 Кафе-пауза 
11:15 – 11:40 Указания и ръководства на ISO и IAF за подпомагане и планиране на 

прехода към новото издание на стандарта ISO 9001:2015  
Лектор: Петър Лозев, главен експерт в БИС

11:40 – 12:15 Някои нови моменти във версия БДС ISO EN 9001:2015 – „Системи за 
управление на качеството. Изисквания“ – Изменения в концептуалния 
модел, философията, принципите, подхода и възможностите за 
интеграция. 
Лектор: Емил Петров, управител на „Кю ЕЙ Си” ООД 

12:15 – 13:15 Обяд 
13:15 – 15:10 Общи насоки към заинтересованите страни и организациите, 

прилагащи ISO 9001:2008 ,за ефикасен преход към прилагане на 
новото издание на стандарт ISO 9001:2015 – основни стъпки за 
ефикасен преход с прилагане на PDCA цикъла. 
Лектор: Емил Петров, управител на „Кю ЕЙ Си” ООД 

15:10 – 15:30 Кафе-пауза 
15:30 – 16:15 Коментар на изискванията за планиране и организиране на процесите 

на базата на контекста на организацията (вътрешни и външни 
обстоятелства), определената политика и цели и оценените рискове. 
Обкръжаваща среда, налични и необходими ресурси, включително 
управление на средствата за измерване и знанията в организацията. 
Лектор: Емил Петров, управител на „Кю ЕЙ Си” ООД 



16:15 – 16:40 Коментар на изискванията към оперативното управление на 
планираните процеси, контрола, управление на несъответстващите 
резултати от изпълнение на дейностите. Одит, преглед на системата, 
несъответствия и коригиращи действия и действия за продължаващо 
подобрение. 
Лектор: Емил Петров, управител на „Кю ЕЙ Си” ООД 

16:40 – 17:00 Въпроси и отговори 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


