
374 млн. наранявания без фатален изход и 
заболявания на работното място всяка година

КАК МОЖЕМ ДА ПРЕДПАЗИМ РАБОТЕЩИТЕ?
ПОДОБРИ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО С ISO 45001

БЪДИ ЗА ПРИМЕР

СЕРТИФИЦИРАНЕ

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

КАКВО Е ISO 45001

ПОЛЗИ

НАШИЯТ ПОДХОД



SGS БИЗНЕС ПОЛЗИ

ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
БИЗНЕСА 
От десетилетия, SGS е известен като глобален лидер 
в областта на сертификацията, работейки с клиенти, 
на практика във всеки сектор. Този богат опит в 
управлението и контрола на качеството, постигането на 
регулаторно съответствие и обученията, доведоха до 
изключителен обем данни във всички бизнеси. 
Използвайки този набор от данни, ние развихме 
и обогатихме нашите услуги чрез включването на 
Подобрение на бизнеса – процес на трансформиране, 
който подобрява или увеличава стойността на 
хората, процесите, продуктите или услугите в дадена 
организация. Нашите решения за подобряване на 
бизнеса предлагат най-модерните практически знания, 
за да ви подпомогнат в постигането на целите и в 
крайна сметка да бъдете критерий за качество (BE the 
Benchmark). 

ISO стандарти

Регулаторни стандарти

Индустриални стандарти

BE Engine

Оценка на информацията

iPLUS

Система за проследяване на всеки 
клиент

Одити от втора страна

SGS Academy

Опит по програма Hospitality 

Оценка сигурността на сградите

Техническа консултация
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СЕРТИФИКАЦИЯ И БИЗНЕС ПОДХОД 
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И 
БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО
Организациите днес са изправени пред разнообразие от оперативни и 

бизнес предизвикателства. 

Външни фактори, като конкуренти и регулиращи органи, също добавят 

напрежение, което трябва да се вземе предвид. Допълнително, B2B и 

B2C фирми се сблъскват с голям приток на клиентски данни в множество 

допирни точки. Разликата между тези, които са успешни и тези, които 

не са, е начинът, по който тези данни се анализират и използват за 

подобряване на бизнеса. Ние, в SGS, сме разработили разнообразие 

от решения, които не само да отговорят на тези потребности, но и да 

установят по-ефективни и печеливши начини на работа. 

Използвайки своя 140-годишен опит и натрупани оперативни данни, 

ние си партнираме със своите клиенти, за да придобием по-добри 

познания за техните настоящи бизнес функции, като едноврeменно с 

това изготвяме стратегия за бъдещето. За да отговорим на очакванията 

на нашите настоящи клиенти и да предложим ефективни и модерни 

решения на настоящи и бъдещи казуси, ние предлагаме три стълба на 

познанието, адаптирани спрямо клиенти, продукти и решения. 

Доставяне на иновативни 
решения и услуги за 
подобряване на бизнеса

Предлагане на индивидуални 
решения за всеки клиент, 
основани на познания за 
всеки частен случай

Осигуряване на услуги, които 
са съществени за настоящия 
бизнес и устойчивото 
развитие

Осигуряване на възможности 
за непрекъснато подобрение 

Придаване на добавена 
стойност

СЕРТИФИКАЦИЯ ПОЗНАНИЕ АКТИВАЦИЯ
Нашето 

широкообхватно 
портфолио от 

специфични за 
индустриите ISO, 

както и регулаторни 
стандарти 

Цялостен набор от 
дигитални инструменти и 
решения, използвани да 
подобрят ефективността 
и функционалността на 

бизнеса 

Нашите общи бизнес 
решения за подобряване, 

създадени специално за да 
подпомогнат бизнесите и 

индустриите 

ПОДОБРИ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО С ISO 45001



ISO 45001 ПРОЦЕС НА РАЗВИТИЕ И ХРОНОЛОГИЯ 

ЗАЩО ДА РАЗРАБОТИМ НОВ 
СТАНДАРТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА СИСТЕМАТА ПО ЗДРАВЕ 
И БЕЗОПАСНОСТ НА 
РАБОТНОТО МЯСТО? 
Предвид статистиката за докладвани 
инциденти, свързани със здравето и 
безопасността на работното място 
по цял свят, стана ясна нуждата 
от използването на международен 
стандарт за хармонизиране на 
системите за управление на здравето 
и безопасността. 

Този стандарт беше създаден, 
за да се присъедини към другите 
популярни стандарти за управление 
на системи като ISO 9001 и ISO 
14001, чрез рамката на Приложение 
SL. Това позволява ефективното 
въвеждане на множество стандарти, 
които да отговорят на спицифичните 
потребности на дадена организация. 

БЪРЗИ ФАКТИ

ISO 45001 
МЕЖДУНАРОДЕН 
СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО 
И БЕЗОПАСНОСТТА НА 
РАБОТНОТО МЯСТО  

ISO 45001 е първият международен стандарт за здраве и 
безопастност на работното място. Той насърчава безопасна и 
здравословна работна среда чрез осигуряване на рамка, която 
позволява на организациите да идентифицират и намалят рисковете, 
свързани със здравето и безопасността на работното място, да 
намалят вероятността от инциденти и заболявания на работното 
място и да подобрят законовото съответствие.

ТОЙ ПОДОБРЯВА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО ЧРЕЗ:
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OHSAS е въведен в 
127 страни

2.78 млн. пострадали на 
година, при инциденти, 
свързани със здравето 
и безопасността на 
работното място

374 млн. инциденти 
без фатален край, 
свързани със здравето 
и безопасността на 
работното място

Инцидентите, 
свързани със здраве и 
безопасност, са оценени 
на 3,94 %от глобалния 
GDP всяка година

127 
страни

2.78 
милиона

пострадали

374 
милиона

инциденти

3.94 
Общ GDP

          Разработване и въвеждане на цели и политики във връзка   
         със здравето и безопасността

          Идентифициране на оперативните опасности   
         и елиминирането, или контролирането им

        Повишаване на общата осведоменост за рисковете

          Внедряване на процедури за наблюдение и измерване на   
         процесите, за да подпомогне постоянното подобрение

НОЕМВРИ 2017 НОЕМВРИ 2018 КРАЯ НА Q1 2018

FDIS издаден за обсъждане Среща на комитета за 
проекта Публикуване на стандарта

Разглеждане на коментарите

Одобрение на финалния 
текст

         Внедряване на процеси, които управляват рисковете, възможно- 
         тите, и съответствието със законови и други изисквания

ПОДОБРИ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО С ISO 45001



Увереност, че вашата организация 
действа в съответствие с международно 
призната рамка

Увеличена стойност и увереност на 
клиентите във веригата на доставките

Подобрено внедряване, интегриране и 
поддържане на вашите системи за здраве 
и безопасност на работното място

По-висока ангажираност на всички нива в 
организацията

ОСНОВНИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ ОТ ISO 45001 ВКЛЮЧВАТ:

КАК ISO 45001 ЩЕ ПОВЛИЯЕ 
НА ВАШИЯ БИЗНЕС?

ПОЛЗИТЕ ОТ ISO 45001
ISO 45001 дава възможност на организациите за внедряване на система за 
управление на здравето и безопасността на работното място, която им позволява 
да управляват рисковете, свързани със здравето и безопасността и да подобрят 
резултатността си чрез разработване и въвеждане на ефективни цели и политики. 

ЗНАЧИМОСТТА НА ЛИДЕРСТВОТО
За ефективното внедряване на стандарта е от решаващо значение висшето ръководство да 
демонстрира ангажираност към системата за управление на здравето и безопаснотта при работа, чрез 
директно участие.

ПРИМЕРИ ЗА ТОВА, КАК МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО ТОВА, ВКЛЮЧВАТ:
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Висшето ръководство носи 
отговорност за съответствието 
със системата за управление 
на здравето и безопасността

Включване на изпълнението 
на здравето и безопаснотта 
при работа в стретегическото 
планиране

Насърчаване на 
служителите  да допринасят 
за ефективността на 
системата за управление

Регулярно комуникиране на 
значимостта на ефективно 
управление на здравето и 
безопасността при работа и 
законовото съответствие

Намаляване на 
разходите при 
инциденти

Намаляване на 
разходите от 
принудителен 
престой

Намаляване на 
застрахователните 
премии

Намаляване 
броя на 
използвани 
болнични и 
текучество на 
персонал

ПОДОБРИ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО С ISO 45001



Сертифицирането по ISO 45001 може да бъде полезно средство да демонстрирате, че отговаряте на 
критериите на стандарта. Ако вече сте сертифицирани по OHSAS 18001, вече имате най-необходимите 
инструменти и системи, за да въведете и ISO 45001. 

СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ISO 45001 

5

ЗАПОЗНАТИ ЛИ СТЕ С ПРОМЕНИТЕ/ДОПЪЛНЕНИЯТА В ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 45001?

Запознали ли сте своите 
служители с промените в 
ISO 45001?

Заявили ли сте към SGS 
изготвяне на анализ за 
несъответствията?

Вашата организация 
сертифицирана ли е по 
OHSAS 18001?

Идентифицирани 
ли се големи 
несъответствия?

Изработили ли сте план за 
въвеждане, който да 
покрие идентифицираните 
пропуски? 

НЕ

НЕДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ПОСЕТЕТЕ SGS УЕБИНАР

ПОПЪЛНЕТЕ SGS ЧЕКЛИСТ 

ПОСЕТЕТЕ SGS ACADEMY 
ПРЕХОДЕН КУРС

ПОСЕТЕТЕ SGS ACADEMY 
ОБУЧЕНИЕ ЗА ВОДЕЩИ ОДИТОРИ

ПОСЕТЕТЕ SGS ACADEMY 
КУРС ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

ПОСЕТЕТЕ SGS ACADEMY         
ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИНЕ

Идентифицирали и 
квалифицирали ли сте 
своя екип от одитори по 
Здраве и безопасност?

Готови ли сте да започнете 
сертифициращия процес/ 
процеса по преминаване?

СВЪРЖЕТЕ СЕ С SGS 

ПОСЕТЕТЕ SGS ACADEMY 
ВЪВЕЖДАЩ КУРС

ПРОЧЕТЕТЕ SGS WHITEPAPER

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Email: certification.bulgaria@sgs.com       Visit: www.sgs.bg/iso45001

YES

ДА

ПОДОБРИ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО С ISO 45001



SHANGRI-LA HOTELS AND RESORTS

ПОДОБРИ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНОТО МЯСТО С ISO 45001
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СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
За да научите повече за ISO 45001, моля посетете

 www.sgs.com/ISO45001.

SGS Academy също така осигурява разнообразие от 
обучителни курсове за повишаване на осведомеността 
и въвеждане на ISO 45001. 

За да научите повече, свържете се с: 

certification.bulgaria@sgs.com 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С SGS
За да говорите с представител на SGS относно сертификация по ISO 45001 

свържете се с нас днес.

www.sgs.com/facebookwww.sgs.com/iso45001 www.sgs.com/twitter www.sgs.com/linkedin certification@sgs.com



WWW.SGS.COM
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