
 

УЧЕБЕН ПЛАН  
за провеждане на курс за повишаване на квалификацията на тема: 

“Вътрешни одитори на системи  
за управление на качеството и безопасността на храните” 

 
 
 
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУРСА 
 

Срок за провеждане на курса: два дни 

Учебни часове: 16 ч. 

 
 
АНОТАЦИЯ 
Настоящият курс предлага информация и познания за провеждане на вътрешен 

одит на системи за управление на безопасността на храни, и е съобразен с 
изискванията на EN ISO 19011:2002 (БДС EN ISO 19011:2004) "Указания за одит на 
системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда".  

Курсът има за цел изграждането на квалифицирани кадри за провеждането на 
вътрешни одити на системи за управление на безопасността на храните, НАССР системи 
или системи за самоконтрол, основаващи се на Добрите, производствени, търговски и 
хигиенни практики на организации произвеждащи, търгуващи, дистрибутиращи, 
препакетиращи и/или транспортиращи храни.  

Предвидено е изучаване на най-важните принципи на вътрешното одитиране, 
овладяване на основни техники за постигане на целите на вътрешния одит и постигане 
на самокритична оценка на резултатите от него, с цел постоянно подобрение на СУБХ, 
НАССР или ДПХП/ДТХП.  

Разглжда се изготвянето, прилагането и управлението на програма за вътрешен 
одит, както и провеждането на вътрешни одити на СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП.  

Предложени са познания, които дават представа за потребността на 
хранителните предприятия да обосноват необходимостта от извършване на вътрешни 
одити и да управляват програмите си за вътрешен одит, като средство за получаване на 
входни данни за реализация на верификационните си процедури по СУБХ, НАССР или 
ДПХП/ДТХП. 

Разгледани са подходите при провеждане на вътрешен одит на СУБХ, НАССР или 
ДПХП/ДТХП, като специално внимание е обърнато на компетентността на членовете на 
екипа от вътрешни одитори. Обоснована е необходимостта вътрешният одит да служи 
като ефективен и надежден инструмент в подкрепа на политиката по безопасност на 
храните, като предоставя информация въз основа на която Организацията може да 
подобрява своята СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП. 



Проследени са принципите за поведение, основано на професионализъм, 
безпристрастно представяне, вярно и точно докладване, устойчиво внимание, старание 
и преценка при извършване на вътрешния одит. Обоснована е необходимостта от 
безпристрастност на вътрешния одитор, обективност при провеждане вътрешния одит 
и подходи основани на доказателства и рационални методи за постигане до надеждни 
и повторяеми заключения от вътрешния одит. 

Входни връзки: Основи на храненето, Технология на храните от животински и 
растителен произход, Консервиране и хладилна технология, Хранително 
законодателство, Системи за управление на качеството на храните, Осигуряване на 
безопасността на храните по хладината верига. 

Изходни връзки: Системи за управление на безопасността на храните, 
Автентичност на храните, Управление на предприятието. 

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с аудиовизуална техника 
(презентация чрез мултимедия на Power Point), компютърни прожекторни средства, 
аспектомати и пр. По време на курса знанията на студентите се проверяват чрез 
изготвяне на доклад от вътрешен одит, под формата на курсова задача. 

Език, на който се преподава е български. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ 
 
Първи ден: 
 

№ Тема на лекцията Часа 

1 
 

Системно планиране на вътрешните одити на СУБХ, НАССР или 
ДПХП/ДТХП системи 

1 

2 Установяване на целта и обхвата на програмата за вътрешен одит 
на СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП системи 

1 

3 Осигуряване на ресурси за програмата за вътрешен одит на СУБХ, 
НАССР или ДПХП/ДТХП системи 

1 

4 Начало на вътрешния одит. Потвърждаване на целите, обекта и 
критерия за провеждане на вътрешния одит на СУБХ, НАССР или 
ДПХП/ДТХП системи 

1 

5 Изпълнение програмата за вътрешен одит на СУБХ, НАССР или 
ДПХП/ДТХП системи. Водене на записи 

1 

6 Подготовка на прегледа на документите за вътрешния одит на 
СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП системи. Провеждане на вътрешен 
одит на място  

1 

7 Провеждане на вътрешния одит. Преглед на документи, 
наблюдения и логически маршрут на вътрешния одит на СУБХ, 
НАССР или ДПХП/ДТХП системи. Водене на записи и констатации. 

1 

8 Завършване на вътрешния одит. Проверка на изпълнението на 
коригиращи действия и корекции от предходен вътрешен одит на 
СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП системи 

1 

 
 
Втори ден:  
 



№ Тема на лекцията Часа 

9 Доклад за несъответствия, коригиращи действия, дейност след 
завършване  на вътрешния одит на СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП 
системи 

1 

10 Провеждане на дейности по валидиране и верификация на СУБХ, 
НАССР или ДПХП/ДТХП системи 

1 

11 Преглед на ръководството, съобразно входящите данни от 
верифика-ционната процедура на СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП 
системи 

1 

12 Лични качества, знания и способности на вътрешния одитор на 
СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП системи  

1 

13 Поддържане и подобряване на компетентността на вътрешния 
одитор 

1 

14 Симулативна игра по групи /тимове/ за планиране и провеждане 
на вътрешен одит на СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП системи на 
предприятия от ХВП, ресторанти, складове за търговия с храни и 
напитки и пр.  

3 

 
 
 
КУРСОВ ПРОЕКТ и ИЗПИТ  
Оценяването на знанията ще стане след представяне и оценяване на 

качеството на Доклад от вътрешен одит на СУБХ, НАССР или ДПХП/ДТХП системи 

№ Тема 

 Изготвяне на доклад от проведен вътрешен одит на СУБХ, НАССР 
или ДПХП/ДТХП системи на предприятия от ХВП, ресторанти, 
складове за търговия с храни и напитки и пр. 
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