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MG Global е мулти-акредитирана сертифицираща организация, част от водещата 

международна група NQA GLOBAL. Ние предлагаме акредитирана сертификация под 

българска (ИА БСА) и английска (UKAS) акредитация. С повече от 30 години опит, над 50 

хиляди клиенти и присъствие в повече от 70 държави, NQA GLOBAL e сред водещите в света 

сертификатори. ИА БСА и UKAS са страни по европейското (EA MLA) и глобалното (IAF 

MLA) споразумение за взаимно признаване на акредитациите.  

Предоставяме сертификация на системи за управление на следните международни 

стандарти и спецификации:  

• ISO 9001:2015 (Управление на качеството), Акредитация БСА и UKAS;                                                           

• ISO 14001:2015 (Управление на околната среда), Акредитация БСА и UKAS;                                                                                                                       

• ISO 45001:2018 (Управление на ЗБР), Акредитация БСА и UKAS;                    

• ISO 39001:2012 (Управление на пътната безопасност) В процес на акредитация от БСА; 

• ISO 50001:2018 (Управление на енергията), Акредитация БСА и UKAS; 

• ISO 55001:2014 (Управление на активите), Акредитация UKAS; 

• ISO 27001:2013 (Управление на информационната сигурност), Акредитация БСА и 

UKAS; 

• ISO 27001:2013 и ISO 27701:2019 (Интегрирани системи за управление на 

информационната сигурност и управление на личните данни, GDPR), Акредитация 

UKAS; 



 

  
   

• ISO 22000:2018 (Управление на безопасността на хранителните продукти), 

Акредитация БСА и UKAS; 

• FSSC 22000, ver. 5 (Програми-предпоставки за безопасност на хранителните продукти), 

Акредитация UKAS;                                                                                              

• Добри производствени практики (Good Manufacturing Practices) при производството на  

хранителни продукти; 

• Добри производствени практики (Good Manufacturing Practices) при производството 

етерични масла в козметичната индустрия /ISO 22716:2007/; 

• Добри производствени практики (Good Manufacturing Practices) при производството на  

медицински изделия; 

• PEFC BG ST 1002:2017 (Устойчиво управление на горите в България), В процес на 

акредитация от БСА 

• PEFC BG ST 1003:2019 (Групова сертификация за устойчиво управление на горите в 

България), В процес на акредитация от БСА 

• PEFC BG ST 2002:2017 (Верига за проследимост на горските продукти - Chain of 

Custody), В процес на акредитация от БСА 

• COVID-SECURE VERIFICATION (Верификация, приложима към различни 

икономически сектори – производствени предприятия, услуги, търговски обекти, 

хотели, ресторанти и т.н., включваща изискванията на международните компетентни 

организации и националните органи);  

 

 

Стандартите Ви дават рамка за прилагане на промени и подобряване на Вашите продукти и 

процеси. Нашите сертификационни услуги обхващат добри практики, национални, 

международни и специфични за сектора стандарти. Всеки бизнес може да се развива по-добре, 

постоянно, непрекъснато и устойчиво. Ние вярваме в тези принципи и сме готови да Ви 

помогнем, за да ги постигнете. Нашата гама от услуги за сертификация и обучения съдействат 

на организациите да направят промени, да подобрят системи си за управление и да продължат 

да изграждат бъдещите си успехи. MG Global помага на организации с широк спектър от 

дейности за постигане на по-добри резултати по отношение на качеството, управлението на 



 

  
   

околната среда, управлението на енергията, устойчивото развитие и управление на здравето и 

безопасността при работа, информационна сигурност, защитата на личните данни, 

безопасността на хранителните продукти, добрите производствени практики, пътната 

безопасност, устойчивото управление на горите в България, както и COVID-верификация за 

хотели и хотелски комплекси и други сектори. Работим в тясно сътрудничество с консултанти 

с дългогодишен опит в бранша, които могат да имат решаваща роля за подпомагане на 

успешното прилагане на системите за управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
   

 

АКАДЕМИЯ 
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 г-н Иван Савов и основния екип, като 

предлага в партньорство с водещи университети в България 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. 

 

 

 

 

 



 

  
   

 

Какво Ви предлага и с какво Ви помага академията на MG Global? 

 

Ние можем да Ви помогнем да подобрите своите лични и професионални умения. 

Предлагаме широка гама от обучения и услуги за развитие, които са предназначени да Ви 

предоставят правилните насоки в изпълнението, одита и управлението на ефективни 

системи по управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия 

на труд, и други. 

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ: 

• Гъвкавост на обученията: от публични курсове в България до онлайн 

интерактивни обучения и корпоративни обучения на избрано от Вас място. 

•  Международно признати курсове и сертификати: чрез независима акредитация 

от NQA /National Quality Assurance/ и ERPI /European Risk Policy Institute/.  

• Качествено обучение: високо квалифицираните преподаватели на Академията 

предоставят първокласни знания, натрупани благодарение на дългогодишния 

им практически опит като преподаватели и одитори.  

• Стойност на вложените средства за обучение: нашите обучения са 

структурирани по начин, по който да възвърнете максимално бързо вложените 

от Вас средства като усетите ползите от придобитите знания.  

 

За повече информация относно пълната гама от обучения за водещи и вътрешни 

одитори, които предлага академията на MG Global, моля свържете се нас! 
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СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС:  

1700 София, бул. Симеоновско шосе №9, вх.В, ет.2 
Email: info@nqa.bg 

Телефон за връзка: +359 2 4373743; +359 2 4507090 
Факс: +359 2 4373742 

Ако желаете да проверите валидността на издаден сертификат от 
MG Global, моля изпратете запитване на info@nqa.bg и ние ще се 

свържем с Вас. 
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