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               ЦЕНТЪР ЧИСТА ИНДУСТРИЯ 
 

ПРОГРАМА ЗА ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР 

8 – 9 ноември 2017 г. от 10:00 до 17:00 часа , БСК, залата на I етаж, ул. Алабин 16-20, 

София 

 

Вътрешен одит на Система за управление по отношение на околната среда. 

/ISO 14001:2015, ISO DIS 19011:2017/ 

 

Регистрация – кафе от 10 часа 08 - 09.11.2017 г. 

 

1. Въведение /Глобално споразумение на ООН/; 

2. Преглед на изискванията на Система за управление по отношение на околната среда 

от позиция на одитори; 

 СУОС - Контекст на организация  

 СУОС - Лидерство 

 СУОС - Планиране 

 СУОС - Поддръжка 

 СУОС - Действие 

 СУОС - Оценка на резултатността 

 СУОС - Подобрение 

3. Термини и определения; 

4. Принципи на одитиране; 

5. Управление на програма за одит; 

 цели на програмата за одит 

 рисковете и възможностите за програмата за одита 

 Разработване на програмата за одита 

 Изпълнение на програмата за одита 
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 Наблюдение на програмата за одита 

 Преглед и подобряване на програмата за одита 

6. Провеждане на одит; 

 Започване на одита 

 Подготовка на дейностите свързани с одита 

 Провеждане на дейности, свързани с одита 

 Подготовка и разпространение на доклада от одита 

 Завършване на одита 

 Провеждане на действия след одита 

7. Компетентност и оценяване на одиторите 

 Определяне на компетентността на одиторите/ водещи одитори 

 критерии за оценяване на одитора 

 метод за оценяване на одитора 

 оценяване на одитора 

 Поддържане и подобряване на компетентността  

8 Тест 

9. Заключение 

 

 

 Предвиден е обяд (в двата дни), кафе паузи и материали за всеки участник. 

Ако имате въпроси, които считате, че не са включени в програмата, моля изпратете 

ги на електронния адрес, заедно с регистрацията.  

 

 

 

 

 


