
 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ! 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с подхода на ИА БСА за преход и заявения повишен интерес от страна 

на ООС, ИА БСА съвместно със Съюз на специалистите по качеството в България 

организира семинар (информационна среща) на тема „Нова версия на 

БДС ISO 45001:2018. Подход на ИА БСА за преход“. 

Срещата ще се проведе на 17 септември (понеделник) 2018 г. от 15,00 часа в 

залата на Обучителия център на Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация“, етаж 1, на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А. 

Ще бъдат разгледани темите: 

1. Защо е необходима сертификация по ISO 45001 ? Предимства на новия стандарт - 

Г. Тасев, председател на ССКБ 

2. Информация във връзка с подхода на ИА „БСА“ за провеждане на миграция от 
BS OHSAS 18001:2007 към БДС ISO 45001:2018 - М. Георгиева, началник отдел 
"Инспекция и оценяване" в ИА „БСА“ 

 
Уважаеми колеги, 

Ако имате въпроси към темите, може да ги изпратие най-късно до 12:00 часа на 

17 септември (понеделник) 2018 г. на sskb@abv.bg и training@nab-bas.bg 

Краен срок за заявяване на участие 16.09.18 г. на sskb@abv.bg и training@nab-bas.bg 

За контакти: ССКБ, 1000-София, ул. Г. С. Раковски № 108, НДНТ 

етаж 6, офис 601, тел./факс 02 / 988-4075; GSM: 0879 602 164, 
 

БЪДЕТЕ СРЕД ПЪРВИТЕ !!! 

„ISO 45001:2018 - НОВ СТАНДАРТ за здраве и безопасност при работа” 

Опитът ни е научил, че за успешното внедряване, функциониране и подобряване на 

система за управление по даден международен стандарт е особено важно да се разбира 

„духа”/философията на стандарта. 

Международният стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при 

работа БДС ISO 45001:2018 (вече наличен в превод на български език) определя 

изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа и дава 

насоки за нейното прилагане, за да могат организациите да осигурят безопасни и 

здравословни работни места, като предотвратяват наранявания и заболявания, свързани с 

работата, и подобряват своята резултатност. 

Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина и 

естество на дейност, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на 

здравето и безопасността при работа (ЗБР), да елиминира опасностите и да сведе до 

минимум рисковете за ЗБР. В съответствие с политиката по ЗБР на организацията 

предвидените резултати от системата за управление на ЗБР включват: 

 постоянно подобряване на резултатността по ЗБР; 

 изпълнение на законовите изисквания и други изисквания; 

 постигане на целите по ЗБР. 

СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТE 

ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 

БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ 


