
SGS ACADEMY

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 Дни 
МЕТОД НА ПРЕДОПАДАВАНЕ: Лекции/ 
семинари
ЕЗИК: Български език
АКРЕДИТАЦИЯ: SGS

КРИТЕРИИ 
След завършване на курса, делегатите 
ще умеят да:

• Обяснят целта на системата 
за управление на здравето и 
безопасността при работа (ЗБР) и 
ползите за бизнеса и обществото 
от подобряване резултатността 
по ЗБР 

• Обяснят ролята на одитора в 
планирането, провеждането, 
докладването и проследяването 
на одит по системата 
за управление на ЗБР, в 
съответствие с ISO 19011 и ISO 
17021-1, където е необходимо.

• Планират, провеждат, докладват 
и проследяват одит по системата 
за управление на ЗБР, за да 
установят съответствие (или 
не) със ISO 45001:2018 и в 
съответствие с ISO 19011 (и ISO/
IEC 17021-1, където е необходимо.

За да завършат курса успешно, 
делегатите трябва да демонстрират 
приемливи резултати във всички тези 
области.

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
Целта на този курс е да предостави 
на делегатите знания и умения 
нужни да извършват одити от първа 
страна на системи за управление 
на здравето и безопасността 
при работа (СУЗБР) спрямо ISO 
45001:2018, в съответствие с ISO 
19011 и  ISO/IEC 17021, както е 
приложимо.

Certified by: 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ 
ЗНАНИЯ 
Преди започване на курса, от 
делегатите се очаква да са запознати 
със следното:

• Да имат познания за следните 
принципи и понятия за управление 
на ЗБР: 

 - Идеята за устойчиво 
развитие на ЗБР, при която 
организацията трябва да гарантира, 
че действията, предприети днес, не 
влияят на средата в бъдеще.

 - Целта на първоначалния 
преглед като основа за създаване на 
система за управление на ЗБР, където 
понастоящем такава не съществува. 

 - Оценка на дейностите, 
продуктите и услугите, за да 
се идентифицират рисковете и 
опасностите, свързани с нормални и 
анормални условия на работа, като 
започване и спиране на работа, и 
извънредни ситуации и инциденти. 

• Разглеждане на рискове и 
опасности като се вземат 
предвид: 

 - Местоположението на 
работните места; 

ISO 45001:2018
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО 
И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА 
КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ 
ОДИТОРИ 

         http://www.sgs.com/en/training-services 

         www.facebook.com/sgsglobalacademy 

         certifications.bulgaria@sgs.com



 - Дейностите по работни 
места; 

 - Работни дейности, които се 
извършват на работни места, различни 
от нормалните; 

 - Работници, посетители и 
други заинтересовани страни на места, 
където организацията контролира или 
може да окаже влияние в/у здравето и 
безопасността; 

 - Уязвими лица на работните 
места или на места, където 
организацията има контрол. 

• Законодателство по ЗБР и 
съответствието със законови 
изисквания като част от СУЗБР 

• Добро разбиране на 
обичайните методи за оценка 
на рискове и опасности и 
тяхното ограничаване, както и 
идентифициране на възможности 
за подобряване (например оценка 
на риска и работни инструкции).

 
ISO 45001:2018 
Познания за ISO 45001:2018, които 
могат да бъдат придобити чрез 
завършване на Въвеждащ курс за 
СУЗБР или курс за Внедряване на 
СУЗБР. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА 
КУРСА 

СЕСИЯ 1: УВОД В СИСТЕМИТЕ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО 
И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА 
(СУЗБР) 

• Необходимост и ползи от СУЗБР 

• ISO 45001:2018

• Съвместимост с други стандарти 
Концепция за управлението на ЗБР 

• Стратегическа насоченост, 
вътрешни и външни обстоятелства 
за организацията

• Заинтересовани страни и 
съответните им потребности  

СЕСИЯ 2: ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ПРИ 
ЗБР  

• Прилагане на цикъла PDCA 
(Деминг) 

• Структура на ISO 45001:2018

• Основни точки в ISO 45001:2018

• Ролята на одитора 

СЕСИЯ 3: НАЦИОНАЛНО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ЗБР 
ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ОДИТА И ОДИТ 
ПЪТЕКИ

 
СЕСИЯ 4: ОДИТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, 
ПРИНЦИПИ И ВИДОВЕ 

• Определение за одит

• Принципи на одитирането 

• Видове одит

СЕСИЯ 5: ПРОЦЕС НА ОДИТИРАНЕ

• Сертификационен процес 

• Планиране на одита 

• Роли и отговорности на одитора

• Добри практики 

СЕСИЯ 6: ПОДГОТОВКА ЗА ОДИТА

• Преглед на документи 

• План за одит  

СЕСИЯ 7: РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ЧЕКЛИСТ

• Чеклист за одита 

• Преглед на процесите 

• „Костенурковата диаграма”

СЕСИЯ 8: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТ НА 
МЯСТО (СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ 
ЕТАП 2)

• Събиране и проверка на 
информация 

• Откриваща среща 

• Роли и отговорности 

• Провеждане на одита 

• Техники за задаване на въпроси 

• Управление на одита 

• Комуникация с клиента и 
одитирания персонал

СЕСИЯ 9: ПРЕГЛЕД

• Закрито съвещание на одиторския 
екип/ Закриваща среща

• Констатации от одита

• Искания за коригиращи действия

• Класификация на исканията за 
коригиращи действия

• Възможности за подобряване
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