
C T E C 
E D U C A T I O N 

Курс 1 
Управление на риска в стандарти на ISO за системи за управление  
/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/  
Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев  

 Курсът е еднодневен и има за цел да запознае специалистите: 
• с изискванията на новите стандарти за управление за риска; 
• казуси за различни начини да се отговори на тези изисквания. 

Участници: 
Курсът е предназначен за всички собственици и служители по осигуряване на ефективността на бизнеса: 
собственици на фирми; изпълнителни директори на малки и средни фирми, работодатели и ръководители на структурни звена във фирмите и 
организации; ръководители на дирекции по развитие на фирмите; мениджъри по качеството, упълномощени представители на 
ръководството по качеството; упълномощени представители на ръководството по екология; упълномощени представители на ръководството 
по здраве и безопасност; длъжностни лица по здраве и безопасност, одитори на системи за управление, служители, ангажирани с 
оценяването на риска; специалисти от службите по трудова медицина. 

Съдържаниe: 
1. Въведение 
2. Основни изисквания за стандартите на ISO за системи за управление 
3. Термини свързани с риска 
4. Изисквания на ISO 9001:2015 за управление на риска /мислене основано на риска/ 
5. Изисквания на ISO 14001:2015 за управление на риска  
6. Изисквания на ISO 45001:2018 за управление на риска  
7. Изисквания на ISO 19011:2018 за управление на риска 
8. Упражнения 
9. Тест 
10. Заключение 
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Формат: 
Курсът е с продължителност 8 часа, интерактивен и протича с представяне на учебния материал от лектора и усвояването му чрез активно 
участие в индивидуални и/или групови упражнения. 
Краен документ:  
Завършилите успешно курса получават сертификат. 
Такса за участие:  
180.00 лв. без ДДС, отстъпка:  -10 % за всеки следващ участник от организация. 
В таксата са включени: интерактивно обучение, персонален комплект материали, кафе-паузи, обяд, Сертификат. 
 

Лектор: н.с. I ст. инж. Митко Мирчев  
Еmail: mirtchev@gmail.com 
https://www.linkedin.com/in/mitko-mirtchev-a8a5348 

Попълни 
ЗАЯВКА 

Изпрати на 
посочените 
координати 

E-mail:  
m.eneva@ctec-sz.com 
kosmeva@ctec-sz.com 
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