
 

 

 

 

ИМЕЙЛ  ТЕЛЕФОН  

 

 

КОНТАКТ 

Адрес 

Гр.Пловдив 4002 

Ул.Свети Горазд 1А 

icreuropa@gmail.com 

www.icreuropa.com 

тел. 0897988666 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩ ОДИТОР  

  ISO 27001:2018 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА   

ИНФАРМАЦИОННА СИГУРНОСТ  

 
 

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Обучение за водещ одитор на СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ по ISO 27001:2018 от ICR Europa  

с партньорството на QA-Technic GmbH сертифициращ орган, със 

седалище в Щутгарт.. 

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ? 

След завършване на този курс ще имате знания относно: 

• Целите и ползите от системата за управление на 

информационната сигурност, изискванията към системата , одити на 

системата и сертифициране от трета страна 

• Ролята и отговорностите на одитора при планиране, провеждане, 

отчитане и проследяване на одит на система за управление на 

информационната сигурност, за да се установи съответствие (или 

несъответствие) с ISO 27001. 

• Курсът осигурява на участниците знания и умения, свързани с 

подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на 

съответствие на Системи за управление на информационна сигурност, 

разработени спрямо изискванията на ISO 27001:2018. 

• Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни 

казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни 

умения за прилагане на придобитите знания в практиката.  

• Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат 

ТЕМИ НА КУРСА : 

- Процесният подход;  

- Стандарти, принципи, дефиниции; 

- Акредитация, сертификация и видове одити;  

- Принципи за управление на качеството;  

- Преглед на изискванията на ISO 27001:2018 и прилагането им на 

практика в дейността на организацията; 

- Техники за извършване на одити;  

- Планиране, провеждане, докладване и извършване на одити; 

- Техники за непрекъснато подобрение. 
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Предварителна подготовка на участниците, необходима, за да се 

запишат за участие в курса: 

Не се изисква. 

Продължителност на курса: 

Интензивен, 5-дневен курс 

СЕРТИФИКАТ : 

• Този курс е сертифициран от Международния регистър  (IPC). 

• Международно признат сертификат за Водещ одитор на Системи 

за управление на качеството (ISO 27001:2018). се издава от QA-TECHNIC 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 

Материали за курса, полагане на изпит и издаване на сертификат, кафе 

паузи и обяд през целия период на курса 

• Начало: 09.00     Край: 18.00 

• Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 човек ): 1190.00 лв. 

Място на провеждане на курса: гр. Пловдив 

Продължителност на курса: 5 дни. 

С уважение, 

ICR Europa 
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Фирмени данни: 
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E-mail  
 

Идент. номер 
 

Идент. № по ЗДДС 
 

МОЛ 
 

Начин на плащане - Банков превод 

 

 


