
 

 

 УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА РАБОТЕЩИТЕ

БЕЗОПАСНОСТ

НАМАЛЕН РИСК

КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО

FURTHER EXCELLENCE 

OHSAS 18001: СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА 
ПРИ РАБОТА, ОДИТИ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

КАКВО  ПРАВИ  ВАШАТА  СИСТЕМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА  
НАЙ-ДОБРАТА ПО  РОДА  СИ?
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Сертификацията спрямо изискванията 
на OHSAS 18001:2007 показва 
ангажимента към здравето и 
безопасността при работа, както 
ясния и активен подход към Вашите 
служители. Тази сертификация ще 
Ви даде конкурентно предимство и 
ще Ви помогне при непрекъснатото 
подобряване на системата за 
управление на здравето и безопасността 
при работа. 

OHSAS 18001:2007 е международно 
признат стандарт, който позволява 
на организациите да управляват 
оперативните рискове и да подобрят 
представянето си. Този стандарт 
дава възможност на организацията 
ефективно да управлява рисковете 
при бизнес дейности, свързани със 
здравето и безопасността при работа, 
минимизиране на тези рискове и 
превенция на опасността от нараняване 
и заболявания 

ПОЛЗИТЕ 
Стандартът допринася за създаване 
на работна среда, съобразена с 
изискванията за здраве и безопасност 
при работа, която осигурява на 
организацията възможност да определи 
и намали професионалните рискове, 
да редуцира възможностите за 
възникване на инциденти, да помогне 
организацията да постигне съответствие 
със законодателството и да подобри 
цялостното представяне. 

Безопасността на работещите 
и доброто им състояние могат да 
бъдат подобрени като резултат от ясно 
определени цели и отговорности. Като 
следствие от това всички работещи 
трябва да са подготвени за действия в 
случай на потенциална опасност. 

Вашият сертификат от SGS демонстрира 
високо ниво на ангажираност по 
отношение на здравето и безопасността 

при работа и може да бъде конкурентно 
предимство, когато търсите 
международни партньори за договори, 
разширявате дейността си на локално 
ниво или договаряте застрахователни 
суми. Значително подобряване 
на мотивацията на персонала и 
ангажираността му може да бъде 
постигнато като резултат, който помага 
за подобряване на безопасността на 
работното място. 

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСА НА 
СЕРТИФИКАЦИЯ? 
•	 Стъпка А – Изготвяне на 
индивидуална оферта от SGS
•	 Стъпка B – провеждане на 
предварителен одит (като опция, по 
изрично желание от Ваша страна) за 
оценка на готовността за сертификация 
и идентификация на пропуските
•	 Стъпка C – формализиран одит – Етап 
1 – преглед на готовността. Оценяване 
на документацията и ключови елементи 
на системата и документиране в доклада 
на потенциални несъответствия
•	 Стъпка D –Сертификационен 
одит  - Етап 2, включващ интервюта 
с работещите, проверка на записите 
и наблюдение на работните практики 
и дейности. Отстраняване на  
несъответствията.
•	 Стъпка E – Провеждане на контролни 
одити за проверка на системата и 
изпълнението на плана за действие
•	 Стъпка F – ресертификационен одит 
след три години 

ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС 
СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ 
РАБОТА
•	 Обучение, свързано със стандарта 
OHSAS 18001:2007 (за всички нива на 

познаване и осъзнаване). Прегледайте 
информацията на www.sgs.com/training
•	 OHSAS 18001:2007 – оценка на 
пропуските, свързана с оценката на 
готовността за сертификация
•	 Интегрирани системи за управление

ЗАЩО SGS?
SGS е световен лидер в областта 
на инспекциите, верификацията, 
лабораторните анализи и 
сертификацията на системи и услуги. 
SGS e призната в световен мащаб 
като еталон по отношение на качество 
и почтеност. За компанията работят 
повече от 75 000 човека в над 1 500 
офиса и лаборатории по света. 

Подобряването на процесите, 
системите и уменията във Вашата 
организация е ключово за Вашия 
успех и устойчиво развитие. Ние Ви 
помагаме непрекъснато да подобрявате 
и развивате вашите дейности чрез 
подобряване на представянето, 
управление на риска, подобряване 
на взаимоотношенията с клиенти и 
акционери и устойчиво управление. 

С глобалното ни присъствие ние 
имаме натрупан опит в успешното 
изпълнението на мащабни и различни 
по сложност международни проекти. 
Нашите служители говорят местния 
език, познават културата и местния 
пазар и в същото време работят на 
глобално ниво по един последователен, 
изпитан и ефективен начин.

ЗА ДА НАУЧИТЕ КАК SGS МОЖЕ 
ДА ВИ ПОМОГНЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ 
НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЕНИЕ НА 
СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ 
РАБОТА, ПОСЕТЕТЕ WWW.SGS.COM/
OHSAS18001 ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА 
ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС CERTIFICATION@SGS.
COM ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

OHSAS 18001:2007 ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ

СТЪПКА А

Сключване на 
договор

СТЪПКА E

Контролни 
одити

Действия по закриване на 
констатирани несъответствия

Действия по 
закриване на 
констатирани 

несъответствия

КОНТРОЛНИ ОДИТИ НА  
6 ИЛИ 12 МЕСЕЦАОЦЕНКА

СТЪПКА С

Етап 1

Одит

СТЪПКА D 
Етап 2

Одит

СТЪПКА F 

Ре-сертифициращ 

одит

Три-годишен сертификационен цикъл

СТЪПКА B 
Предварителен 

одит  
по желание

Издаване на 
сертификат 

след успешен 
одит


