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19 години традиция и професионализъм в 
обучението на одитори 

 

През 2001 година Иван Савов създаде една от първите в света академии за обучение 
на одитори на системи за управление – Moody Academy. В следващите години Академията 
обучаваше в 34 държави повече от 3500 водещи одитори и 5000 вътрешни одитори годишно 
по стандартите за системи за управление на качеството, околната среда, безопасните 
условия на труд, хранителна безопасност, информационна сигурност. В София беше 
установена централата на Академията и тук бяха разработени първо в света курсове за 
водещи одитори по ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 22301 и други. MG GLOBAL 
Academy продължава традицията на Moody Academy, под ръководството на Иван Савов и 
основния екип, като предлага в партньорство с водещи университети пълната гама обучения 
за водещи одитори, одитори, вътрешни одитори, представители на ръководството по 
системите за управление, мениджъри, консултанти, експерти. Развихме и предлагаме и най-
новите ISO стандарти за управление, като обученията стартират с официалното публикуване 
на стандартите. Развихме и специализирани обучения – за петролния и газовия сектор, 
инфраструктурния и за автомобилния сектори. 



 
 

 

ДОВЕРИЕ   НАДЕЖДНОСТ   УСТОЙЧИВОСТ 

 

 

MG Global Аcademy Ви предлага пълна гама от възможности за 
провеждане на обучения за вътрешни и водещи одитори, които ще Ви 
помогнат да развиете уменията и увереността си за прилагането им в 

одит процесите и ефективното интегриране и поддържане на системи за 
управление. 

Използваме ISO стандартите като рамка за внедряване, подобряване и 
одитиране на системите за управление и съпътстващите им процеси. 

Обученията са приложими за хора, ангажирани с внедряването, 
поддържането и непрекъснатото подобряване на системи за управление, 
които желаят да получат квалификация за вътрешни и водещи одитори. 

Това ще ви даде умения да управлявате ефективно прехода и да 
определите работата, която ще трябва да извършите, за да оптимизирате 

системата за управление в съответствие с изискванията на 
международните стандарти. 

  

 

 

 

 

 



 
MG GLOBAL ACADEMY 

ПОРТФОЛИО С ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 
ЯНУАРИ – ЮНИ 2020 г. 

 
 
ХРАНИТЕЛНА БЕЗОПАСНОСТ 

ОБУЧЕНИЕ ДАТИ за  
2020 г. 

ЛОКАЦИЯ  ЦЕНА 
(ЛЕВА 
без ДДС) 

ISO 22000:2018 - Преходен курс за вътрешни одитори на 
Системи за управление на безопасността на хранителните 
продукти.   

22 януари Online - 
Интерактивно 

120  

ЗАЩИТА НА ХРАНИТЕ. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХРАНИТЕЛНИ 
ИЗМАМИ. ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 
ОБЯВЯВАНЕ НА АЛЕРГЕНЕН СТАТУС. 

28 януари Online - 
Интерактивно 

120 

Курс за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI) 3-5 февруари гр. София 1400 

Курс за вътрешни одитори на системи за управление 
безопасността на хранителните продукти – FSSC 22000, ver. 5  

11-12 
февруари 

гр. София 250 

ISO 22000:2018 - Преходен курс за вътрешни одитори на 
Системи за управление на безопасността на хранителните 
продукти.   

5 март Online - 
Интерактивно 

120 

Комбиниран курс за водещи одитори на СУБХП – ISO 
22000:2018 и FSSC 22000 ver. 5 

1-3 април гр. София 750 

Курс за вътрешни одитори на системи за управление 
безопасността на хранителните продукти – FSSC 22000, ver. 5  

29-30 април гр. София 250 



 
ЗАЩИТА НА ХРАНИТЕ. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХРАНИТЕЛНИ 
ИЗМАМИ. ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 
ОБЯВЯВАНЕ НА АЛЕРГЕНЕН СТАТУС. 

21 май Online - 
Интерактивно 

120 

ISO 22000:2018 - Преходен курс за вътрешни одитори на 
Системи за управление на безопасността на хранителните 
продукти.   

19 май Online - 
Интерактивно 

120 

Курс за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI) 27-29 май гр. София 1400 

Комбиниран курс за водещи одитори на СУБХП – ISO 
22000:2018 и FSSC 22000 ver. 5 

3-5 юни гр. София 750 

 
 
 
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

ОБУЧЕНИЕ ДАТИ за  
2020 г. 

ЛОКАЦИЯ  ЦЕНА 
(ЛЕВА 
без ДДС) 

ISO 45001:2018 – Преходен курс за вътрешни одитори на Системи 
за управление на условията за здраве и безопасност при работа 

19 февруари Online - 
Интерактивно 

150  

ISO 45001:2018 – Курс за водещи одитори на Системи за 
управление на условията за здраве и безопасност при работа 

25-27 март гр. София 750 

ISO 45001:2018 – Преходен курс за вътрешни одитори на Системи 
за управление на условията за здраве и безопасност при работа 

12 май Online - 
Интерактивно 

150 

 

 

 



 
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

ОБУЧЕНИЕ ДАТИ за  
2020 г. 

ЛОКАЦИЯ  ЦЕНА 
(ЛЕВА 
без ДДС) 

ISO 9001:2015 – Курс за водещи одитори на системи за управление 
на качеството 

10-12 юни гр. София 750 

ISO 9001:2015 – Курс за вътрешни одитори на системи за 
управление на качеството 

8-9 април гр. София 250 

 
 

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
ОБУЧЕНИЕ ДАТИ за  

2020 г. 
ЛОКАЦИЯ  ЦЕНА 

(ЛЕВА 
без ДДС) 

Курс за вътрешни одитори на интегрирани системи за управление 
на качество, околна среда и ЗБР, съгласно изискванията на ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 

11-12 март гр. София 300 

 
 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

ОБУЧЕНИЕ ДАТИ за  
2020 г. 

ЛОКАЦИЯ  ЦЕНА 
(ЛЕВА 
без ДДС) 

ISO 50001:2018 - Курс за водещи одитори на системи за управление 
на енергията 

13-15 май гр. София 750 



 
 
ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 

ОБУЧЕНИЕ ДАТИ за  
2020 г. 

ЛОКАЦИЯ  ЦЕНА 
(ЛЕВА 
без ДДС) 

ISO 27001:2013 - Курс за водещи одитори на системи за 
управление на информационната сигурност  

17-19 март гр. София 750 

Одитор на интегрирани системи за управление на 
информационната сигурност и защита на личните данни спрямо 
ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 и Регламент (ЕС) 
2016/679 

22-24 април гр. София 750 

 
 
 
ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ 

ОБУЧЕНИЕ ДАТИ за  
2020 г. 

ЛОКАЦИЯ  ЦЕНА 
(ЛЕВА 
без ДДС) 

ISO 39001:2012 - Курс за водещи одитори на системи за 
управление на пътната безопасност 

17-19 юни гр. София 750 
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