
РЕГИОНАЛНА СРЕЩА „НОВОСТИТЕ В ISO 
9001:2015 И ISO 14001:2015  

И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА РИСК-БАЗИРАНОТО 
УПРАВЛЕНИЕ В ДРУГИ СТАНДАРТИ НА ISO  

 



Intertek Academy® Кои сме ние? 

КОЙ? 
В свят на светкавичен достъп и обмен 

на информация, знанието пуска корени 

само в подходящата среда и условия В 

ръцете на нашите опитни 

преподаватели, авангардните концепции 

и възпроизведими добри практики 

неусетно се превръщат в инструменти 

при изграждането на компетентност, 

високо ценнени от обучаваните 

организации 

   КАКВО? 
 

 Одит техники, свързани със 

системите за управление и базирани 

на международните стандарти 

 

 Експертиза в областта на 

управлението на проекти, 

разрешаване на проблеми и 

усъвършенстване на процесите 

 

 Подготовка за въвеждане на 

систематична промяна с 

прогресивни методологии като Lean 

Six Sigma 

 

 Възможност за осигуряване на 

непрекъсваемост на бизнеса чрез 

про-активни Риск решения и 

Корпоративна социална 

отговорност 

КАК? 
 

Водени от отношението към 

обучаемите и вярата, че всеки 

има свои индивидуален подход 

в развиването на способности 

и уменията, ние прилагаме 

практически насочен модел 

към предаването на знания.  

Ние поставяме ясни очаквания, 

използваме истинска 

информация и постигаме 

устойчиви резултати 

 

С глобална мрежа от над 

100 IRCA одобрени 

преподаватели 

и богата техническа експертиза, 

Intertek Academy съдейства на 

лидерите на организации от всички 

бизнес сектори да постигат 

целите си чрез развиване на 

компетентността на 

служителите, усъвършенстване на 

процесите и постигагане на 

Непрекъснато 

подобрение 



Процес по внедряване на новите 
стандарти от ISO до КЛИЕНТ 

• Фаза проучване(DIS 
ballot) 

• Фаза одобрение (FDIS 
ballot) 

• Фаза Публикуване 

Step 1  

Обучение 

• Въвеждащи обучения  

• Водещи и вътрешни 
одитори 

• Преходни курсове за 
одитори 

Step 2  

INTK • Фирмени обучения  

• Извършване на одит 

• Сертификация  

Step 3  

КЛИЕНТ 



Портфолио Intertek Academy®  

1. Преходни курове ISO 9001:2015/ISO 14001:2015 

2. Вътрешни/Водещи одитори ISO 9001 

3. Вътрешни/Водещи одитори ISO 14001 

4. Вътрешни/Водещи одитори OHSAS 18001 

5. Вътрешни/Водещи одитори ISO 22000 

6. Вътрешни/Водещи одитори ISO 27001  



Портфолио Intertek Academy®  

7. Вътрешни/Водещи одитори ISO 22301 

8. Вътрешни/Водещи одитори ISO 20000 

9. Вътрешни/Водещи одитори ISO 50001 

10. Вътрешни/Водещи одитори ISO 20121 

11. Вътрешни/Водещи одитори ISO 39001 



Портфолио Intertek Academy®  

12. Въвеждащи обучения 

13. Интегрирани системи за управление 

14. Фирмени/Корпоративни обучения 

 

Имате нужда от обучение, разработено изцяло 
според Вашите нужди? 

….Свържете се с нас! 



Подход при обучение в Intertek 
Academy®  
  
1) Теория: представяне на целите, принципите и 
концепциите по темата  
  
2) Приложение: запознаване с методологиите и 
инструментите на прилагане на концепциите  
  
3) Практика: анализ на конкретни казуси, добри практики 
и практически упражнения в екип 
  
4) Споделяне: ролеви игри, дискусия по темата, оценка на 
наученото 
  
5) Оценка: измерване на прогреса на знания и умения от 
изходното ниво на участниците до нивото при 
завършване на обучението 





Благодаря Ви за 
вниманието! 

Въпроси? 
 
Свържете се с нас:  
Intertek Academy®  
гр. София, ул. Академик Методи 
Попов 24А 
web: www.intertek-academy.bg 
e-mail: mic.bulgaria@Intertek.com 
        02/950 11 90, 02/950 06 40 
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http://www.intertek-academy.bg/
http://www.intertek-academy.bg/
mailto:mic.bulgaria@Intertek.com

