
НАССР СЕМИНАР – ЧАСТ 2

ПОДДРЪЖКА, ОДИТИРАНЕ ИСЕРТИФИЦИРАНЕ
НА НАССР СИСТЕМА        
І група – 27-28.04.2006г.
ІІ група – 29-30.04.2006г.
Гр. Хисар, х-л „Виктория”

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Ден
Час
Тема
Лектор
Ден първи

09.30-09.45
Откриване
Инж.А.Божинова

09.45-10.30
Системи за управление на безопасността на храните:
Инж.ЗахариВелчев

10.30-10.45
кафе пауза


10.45-12.30
Отговорности на ръководството по СУБХ:
ангажираност на ръководството (подкрепа на политиката в от бизнес-целите и обявяване в цялата фирма на важността на изпълнението на всички изисквания за безопасност);
политика по безопасност;
планиране на системата за безопасност на храните;
отговорности и пълномощия;
ръководител на екипа по безопасност;
комуникации(външни и вътрешни);
готовност и способност за реагиране в непредвидени ситуации;
преглед от ръководството (входни данни за прегледа, изгодни данни от прегледа);
обезпечаване на ресурси.
 Инж.НадеждаВасилева

12.30-13.30
обедна почивка


13.30-15.00
Семинар – практическа разработка – организационни диаграми и комуникации на НАССР екипа
Инж.Захари Велчев

15.00-15.15
кафе пауза


15.15-16.30
Видове одити:
одити от първа страна (вътрешни);
одити от втора страна (при доставчик);
одити от трета страна (сертификационни). Подготовка и планиране на одити: 
програма за одити;
планиране на одитите.
Инж. 
Надежда Василева

16.30-17.00
Дискусия


ден
втори

09.00-10.30
Провеждане на вътрешен одит:
      -    определяне на одиторски екип, вкл. осигуряване на независимост;
съгласуване на план за одита и одиторски екип;
проверка на документация, интервюта, проверки на място;

Инж.
 Надежда Василева

10.30-10.45
кафе пауза


10.45-12.30
 Доклад от одита. Коригиращи и превантивни мерки.
доклад от одита, вкл. доклад за несъответствие;
проверка на ефикасността от коригиращите действия;
приключване на одита- заключителен доклад за резултатите
Инж. Захари Велчев

12.30-13.30
обедна почивка


13.30-15.00
 Техника на провеждане на одити:
обучение на одиторите;
подготовка на въпросници;
техника на проверка на документацията;
техника на интервюиране;
техника на проверки на място;
документиране на непосредствените бележки;
създаване на докладите.
Инж. 
Надежда Василева

15.00-15.15
 кафе пауза


15.15-16.30
Практическо разработване на въпросник за вътрешен одит
Инж. Захари Велчев

16.30

Тест 
Връчване на сертификати за завършено обучение НАССР







