
   БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
и 

ЕВРОПЕЙСКА АКАДЕМИЯ  
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО СЪВЪРШЕНСТВО 

 
 
 

ПРОГРАМА  
за обучение на  

вътрешни одитори на системи за управление на качеството (ISO 9001:2008)  
 
 

1. Системи за управление на дейностите и компетентността на организациите.  
2. Основни изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 относно процесния 

подход при системите за управление на качеството (СУК).  
3. Структура и специфични аспекти на БДС EN ISO 9001:2008:  

 
- определяне обхвата на СУК, определяне на възможни изключвания;  
- изисквания относно документацията;  
- определяне на отговорностите при изграждане на СУК;  
- ресурси и тяхното управление;  
- характерни аспекти при създаването на продукта – планиране, обмен на 

информация с клиентите, процес на закупуване и оценяване на 
доставчиците, производство и предоставяне на услуги;  

- измерване, анализ и подобряване.  
 

4. Специфични изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2008 относно вътрешните 
одити. 

5. Изисквания на стандарта БДС EN ISO 19011:2004 относно одит на системи за 
управление на качеството. Принципи за провеждане на одит. Изисквания към 
одиторите.  

6. Видове одити. Планиране на вътрешни одити. Планови и извънредни одити.  
7. Методи на одитиране - практически указания за провеждане на одит.  
8. Документиране на резултатите от одита – изисквания на БДС EN ISO 19011:2004 

относно документиране на несъответствията и изготвяне на доклад от одита.  
9. Анализ на несъответствията. Коригиращи и превантивни действия.  
10. Изисквания на БДС ISO ТR 10013:2005 относно разработването и поддържането на 

документацията на СУК. Метод за подготовка на документацията на система за 
управление на качеството. Процес на одобряване, разпространяване и управляване 
на документите на системата за управление на качеството.  

11. Подготовка и провеждане на преглед на системата за управление на качеството от 
ръководството съгласно БДС EN ISO 9001:2008.  

12. Връзка на БДС EN ISO 9001:2008 с други системи за управление (ISO 14001, 
OHSAS, ISO 13485 и др.)  

13. Най-често срещани несъответствия при системи за управление на качеството. 
Практическо обучение за определяне и документиране на несъответствия при 
системите за управление на качеството.  

14. Изпит с тест за проверка на знанията. 


