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1.Въведение

Организациите носят отговорност за здравето и безопасността при работа
на своите работници. Тези отговорности са определени в нормативните
актове. Често работодатетелите обръщат поглед към системите за
управление на здравето и безопасността при работа/СУЗБР/, за да
отговорят на изискванията и да се защитят пред регулаторните органи.
Друга причина са изискванията към организациите при кандидатстване по
обществени поръчки.

Но, системите за управление са много повече от това. Внедряването на
СУЗБР дава възможност на организацията да осигури здравословни и
безопасни работни места, да управлява рисковете и възможностите за ЗБР,
като по този начин предотвратява наранявания и заболявания. Системата
действа като превантивна мярка и позволява предприемането на ранни
действия, които да елиминират или да сведат до минимум рисковете за ЗБР.
Така се създава доверие в организацията, че управлява рисковете и
опасностите за ЗБР и увереност на работниците и другите заинтересовани
страни, че работодателя осигурява сигурност и защита.



2.Процесен подход

Процесният подход представлява разбирането и управлението на
дейностите в организацията като взаимосвързани и взаимодействащи си
процеси. 

Процесът се определя като дейности, които трансформират входните
елементи(материали, суровини, ресурси, машини) в изходни
резултати(елемент, продукт, загуба, злополука, нараняване, замърсяване).
Изходните резултати не винаги са желани, но се случват. Също така,
изходния резултат от процеса не е задължително да бъде краен елемент,
може да бъде вход за следващ процес от системата. Получава се затворен
кръг, известен като цикълът ПИПД.

Прилагането на процесния подход позволява на организациите да
управляват взаимовръзките и взаимозависимостта между процесите на
системата, като по този начин подобряват резултатите, които постигат. 

 



3.Моделът ПИПД

Планиране - определеляне на рискове и възможности за ЗБР,
определяне на цели по ЗБР за постигане политиката на организацията
по ЗБР;

Изпълнение - изпълнение на планираните дейности;

Проверка - наблюдение и измерване на процесите и анализ на
постигнатите резултати;

Действие - предприемане на действия за постоянно подобряване на
резултатите.

Концепцията "Планиране-изпълнение-проверка-действие" се прилага за
всяка система  и представлява постоянно повтарящ се процес, чрез
прилагането на който се постига постоянно подобряване. 

ISO 45001:2018 е разработен, така че разделите на стандарта да се вписват
в цикъла ПИПД. Моделът ПИПД може да се приложи както към системата
както цяло, така и за всеки един от нейните елементи по следния начин:

 



4. Контекст на организацията

Тази клауза от стандарта изисква от организациите да определят всички
външни и вътрешни обстоятелства, които могат да повлияят върху
постигането на целите на системата за управление по здраве и безопасност
при работа. Това могат да бъдат както положителни, така и отрицателни или
пък променливи обстоятелства.

4.1 Разбиране на организацията и на нейния
контекст

4.2 Разбиране на потребностите и очакванията на
работниците и другите заинтересовани страни

Клаузата изисква от организациите да определят заинтересованите страни,
които имат отношение към системата. Заинтересовани страни в
допълнение към работниците могат да бъдат: държавни и регулаторни
органи като Инспекция по труда; организации майки; доставчици;
подизпълнители; представители на работниците; организации на
работниците, като професионални съюзи, синдикати; организации на
работодателите; медицински центрове; организации за здраве и
безопасност при работа и др.

След като са определени всички заинтересовани страни, изискване на
стандарта е да се определят техните потребности и очаквания. Особено
внимание е необходимо да се обърне на тези от тях, които биха могли да се
превърнат в задължения за спазване.

За повече информация по тази тема, вижте статията:
Заинтересовани страни - ISO 45001:2018

За повече информация по тази тема, вижте статията:
Контекст на организацията съгласно ISO 45001:2018

https://kachestvoto.com/zainteresovani-strani-iso-45001-2018/
https://kachestvoto.com/kontex-na-organizaciata-suglasno-iso-45001/


Обхватът и границите на системата за управление на ЗБР трябва да бъдат
внимателно проучени и определени като се вземат предвид
обстоятелствата от т.4.1, потребностите и очакванията от т.4.2, както и 
 дейностите, продуктите и услугите предоставяни от организацията. 

Изискване на ISO 45001:2018 е обхватът да се съхранява като
документирана информация.
 

4.3 Определяне на обхвата на системата за
управление на ЗБР

4.4 Система за управление на ЗБР

Стандатът посочва, че системата за управление на ЗБР трябва да бъде
създадена на базата на взаимосвързани и взаимодействащи си процеси, за
да води до постоянно подобряване на резултатите по ЗБР - т.е. да се
прилага процесния подход.
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5. Лидерство и участие на
работниците

Изискване на стандарта е ръководството да поеме отговорност по
отношение на системата за управление на ЗБР. Основен е ангажиментът на
ръководството по отношение на предотвратяване на трудови злополуки,
заболявания и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Ръководството трябва да осигури, че определените политика и цели по ЗБР
са в съответствие със стратегическа посока на организацията и се
интегират в бизнес процесите. Друг ангажимент на ръководството е да
осигури необходимите ресурси и да предоставя достатъчна информация за
управлението на системата за управление на ЗБР. 

В обобщение, отговорността на ръководството на организацията е да
покаже лидерство, участие и сътрудничество в разработването и
управлението на системата за управление на ЗБР.

5.1 Лидерство и ангажираност

5.2 Политика по ЗБР

Както стана ясно, отговорност на ръководството е да определи политиката
по ЗБР, която трябва да бъде подходяща за организацията и нейния
контекст и специфичния характер на рисковете и възможностите за ЗБР. 

Политиката трябва да включва ангажимент за премахване на опасностите и
намаляване на рисковете, с цел предотвратяване на наранявания и
заболявания.

Ключови елементи са ангажиментът за изпълнение на законовите и другите
изисквания, консултирането и участието на работниците. И не на последно
място, ръководството е необходимо да се ангажира с постоянното
подобряване на системата за управление на ЗБР.

Изискване на ISO 45001:2018 е политиката да е на разположение като
документирана информация, да бъде съобщена в организацията и да е
достъпна до заинтересованите страни.



Отговорност на ръководството е да определи и възложи отговорностите и
правомощията на съответните роли в системата за управление на ЗБР. 

Изискване на ISO 45001:2018 e да се поддържа документирана информация
за възложените отговорности. Важен момент е работниците да поемат
отговорността за дейностите или процесите, които те управляват.

Ръководството трябва да възложи отговорност за осигуряване на
съответствието на СУЗБР с изискванията на ISO 45001:2018 и за
периодично докладване на постигнатите резултати от нейното
функциониране.

5.3 Роли, отговорности и правомощия в
организацията

5.4 Консултиране и участие на работниците

ККогато става въпрос за здравето и безопасността на работниците, от
определящо значение е те да бъдат консултирани относно СУЗБР и да
участват в прилагането на процесите, които са пряко свързани с
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работното
място.

За тази цел организацията трябва да определи начин за консултиране и
участие на работниците и да осигури необходимото време, ресурси и
обучение. Освен това ръководството трябва да осигури достъп на
работниците до ясна и разбираема информация за СУЗБР и да премахне
доколкото е възможно пречките за участие на работниците.

Консултиране и участие на работниците
Консултиране и участие - проверка

За повече информация по тази тема, вижте статиите: 
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6. Планиране

Управлението на рисковете и възможностите действа като превантивна
мярка и предпазва системата от неблагоприятни последствия. Според
стандарта, организацията трябва да разгледа обстоятелствата на контекста
(4.1), изискванията на заинтересованите страни (4.2) и обхвата на СУЗБР
(4.3) и да определи рисковете и възможностите за системата за управление.
Рисковете и възможностите трябва да бъдат разгледани, както по
отношение на описаните по-горе елементи, така и във връзка с
опасностите за здравето и безопасността при работа в организацията и
законовите и други изисквания. Стремежът е да се постигне увереност, че
СУЗБР ще постигне предвидените резултати, ще се намалят нежеланите
последствия и ще се постигне постоянно подобряване.

Важен момент тук е определяне и оценяване на рисковете и
възможностите, свързани с изменения в организацията, нейните процеси
или СУЗБР. Изискване на стандарта е оценяването да се извършва преди
внедряване на изменението.

Изискване на ISO 45001:2018 е да се поддържа документирана информация
за рисковете и възможностите, и за действията за тяхното овладяване.

6.1 Действия за овладяване на рисковете и
възможностите
6.1.1 Общи положения

6.1.2 Идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете и
възможностите

Организацията трябва да определи всички опасности за здравето и
безопасността при работа, които са под неин контрол. Освен това, трябва
да бъдат взети предвид промени в организацията или в нейните продукти/
услуги, а също така и всякакви необичайни ситуации, които могат да
възникнат и които организацията може да предвиди.

За повече информация по тази тема, вижте статията: 
 Идентифициране на опасности по ЗБР и оценяване на
рискове и възможности

https://kachestvoto.com/identificirane-na-opasnosti-po-zbr-ocenqvane/


Организацията трябва да определи кои законови и други изисквания са
приложими за нейните опасности, рискове за ЗБР и СУЗБР. Важно условие е
да се осигури достъп до актуална информация за приетите от организацията
изисквания. Освен това, за да се прилагат на практика е необходимо да се
определи какво е необходимо да се направи и от кой. Работниците трябва
да бъдат информирани за правилата за прилагане на изискванията.

Законовите и другите изисквания са част от обстоятелствата, които влияят
на СУЗБР и трябва да се вземат предвид при нейното създаване,
функциониране и постоянно подобряване.

Изискване на ISO 45001:2018 е да се поддържа актуална документирана
информация за приложимите законови и други изисквания.

6.2 Цели по ЗБР и планиране за постигането им

6.1.3 Определяне на законови и други изисквания

6.1.4 Планиране на действия

Според изискванията на тази точка от стандарта, организацията трябва да
планира действия по всяка една от темите разгледани в раздел 6,
включително и за подготовка и реагиране в извънредни ситуации. 

За да планира по-добре своите действия, организацията трябва да вземе
предвид йерархията на мерките за контрол, най-добрите практики,
технологичните, финансовите и оперативните си възможности.

Решенията за това, какво и как да се прави трябва да се интегрират, както в
процесите на СУЗБР, така и в другите бизнес процеси на организацията.
Важен момент тук е оценяване на ефикасността на тези действия.

Според ISO 45001:2018, за да се поддъжа и подобрява СУЗБР е необходимо
да се определят цели по ЗБР за съответните нива и функции в
организацията. 

Изискванията спрямо целите по ЗБР са насочени към това те да бъдат
съвместими с политиката по ЗБР, да бъдат измерими, наблюдавани и
актуализирани, когато е необходимо. 



При определяне на целите трябва да се вземат предвид приложимите
изискванията, резултатите от оценяване на рисковете и възможностите и от
консултирането с работниците.

Когато целите бъдат определени те трябва да бъдат съобщени на
работниците, което ще им позволи да се ангажират с тяхното постигане.

За да бъдат изпълнени целите по ЗБР, организацията трябва да планира
действия за тяхното постигане като определи какво ще бъде направено,
какви ресурси ще бъдат необходими, кой ще е отговорен за изпълнението,
в какъв срок, как ще бъдат оценявани резултатите и как всички тези
действия ще бъдат интегрирани в бизнес процесите на организацията.

Изискване на ISO 45001:2018 е да се съхранява документирана информация
за целите по ЗБР и плановете за тяхното постигане.

За повече информация по тази тема, вижте статията: 
 Как се определят цели по ЗБР
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7.1 Ресурси

7. Поддържане

Изискванията на тази точка от стандарта са насочени към определяне и
осигуряване на ресурсите необходими за функциониране, поддържане и
подобряване на СУЗБР. 

7.2 Компетентност

Работниците, които влияят върху резултатността по ЗБР трябва да са
компетентни на основата на подходящо образование, обучение или опит.
Каква трябва да бъде необходимата компетентност определя самата
организация, освен в случаите когато са налични нормативни изисквания.

В случаите, когато не е налична необходимата компетентност
организацията трябва да предприеме действия за нейното придобиване,
обикновено чрез включване в различни форми на обучения.

Изискване на ISO 45001:2018 е съхраняването на документирана
информация като доказателство за компетентност.

За повече информация по тази тема, вижте статията: 
 Компетентност по ЗБР

7.3 Осъзнаване
Осъзнаването стои в основата на постигането на предвидените резултати
по ЗБР. За да могат да осъзнаят своята роля, работниците трябва да бъдат
осведомени за политиката и целите по ЗБР, за опасностите, рисковете за
ЗБР и за възникналите инциденти. Освен това, те трябва да разбират какъв
е техният принос за ефикасността на системата и потенциалните
последствия от неспазване на изискванията.
Стандартът обръща внимание, че работниците имат възможността да
напуснат работа в ситуация, която според тях представлява
непосредствнена опасност за техния живот и здраве, за което те трябва да
бъдат информирани и да са наясно.

https://kachestvoto.com/kompetentnost-po-zbr/


7.4 Обмен на информация

Процесите на вътрешен и външен обмен на информация трябва да бъдат
определени и документирани в рамките на СУЗБР. Ключовите елементи при
определяне на правилата са по какви въпроси ще се обменя информация,
кога, с кого и как. Освен това, трябва да се вземат предвид законовите и
другите изисквания.

Организацията трябва да създаде правила за вътрешен обмен на
информация, който да позволява информиране на работниците на
различните нива и функции относно СУЗБР, включително и за нейните
изменения.

Стандартът изисква организацията да отговаря на съобщения и запитвания,
свързани със СУЗБР. 

Изискване на ISO 45001:2018 е съхраняването на документирана
информация като доказателство за извършения обмен  на информация.

7.5 Документирана информация

Терминът "документирана информация", който се споменава често в това
ръководство се отнася до документите и записите на СУЗБР. Изискванията
на ISO 45001:2018 позволяват на всяка организация да оформя своята
система според собствените си изисквания, като се съобрази със
задължителните елементи посочени в стандарта.

Количеството на документирана информация на СУЗБР се различава в
отделните организации взависимост от големината и естеството на
дейностите, продуктите и услугите, от сложността на процесите и от
компетентността на работниците.

7.5.1 Общи положения

За повече информация по тази тема, вижте статията: 
 Каква документирана информация се изисква от ISO
45001:2018?

https://kachestvoto.com/kakva-dokumentirana-informacia-se-iziskva-iso-45001/


7.5.2 Създаване и актуализиране

Стандартът изисква при създаване и актуализиране на документирана
информация от СУЗБР да се осигури подходяща идентификация, описание и
формат, така че да става ясно за какво се отнася съответната информация.

За да се гарантира, че разработеният документ е пригоден и адекватен, ISO
45001:2018 изисква той да бъде прегледан и одобрен.

7.5.3 Управление на документирана информация

Документираната информация трябва да се управлява, за да се осигури, че е
достъпна и подходяща за използване, където и когато е необходимо.  За да
се избегне неправилно използване или загуба е необходимо тази
информация да бъде защитена по подходящ начин.

При управление на документираната информация се разглеждат въпроси,
свързани с нейното разспространение, достъп, използване, съхранение,
управление на измененията и начин на унищожаване.

Стандартът обръща внимание на документираната информацията с външен
произход, която е необходима за функционирането на СУЗБР. ISO
45001:2018 поставя изискване тази информация да се управлява по
подходящ начин.
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8.1 Оперативни планиране и управление

8. Дейности

Оперативното планиране включва определяне на критерии за изпълнение
на процесите и управлението им в съответствие с тези критерии. За да се
гарантира, че процесите са изпълнени както е планирано, стандартът
изисква да се съхранява документирана информация.

За повече информация по тази тема, вижте статията:
Елиминиране на опасности по ЗБР

Измененията са неизменен спътник на СУЗБР. Изменения могат да настъпят
в предлаганите продукти, услуги или в процесите на системата. Освен това,
изменения могат да настъпят в законовите и другите изисквания, в
знанията и информацията относно опасностите и рисковете за ЗБР, а също
така и в знанията и технологиите. 

Измененията могат да бъдат както планирани (временни или постоянни),
така и непредвидени. Независимо от вида на измененията, ISO 45001:2018
изисква те да бъдат управлявани.

8.1.1 Общи положения

8.1.2 Елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за
ЗБР

първо - елениниране на опасностите;
второ - замяна с по-малко опасни материали, процеси или оборудване;
трето - прилагане на технически мерки за контрол или реорганизиране
на работата;
четвърто - прилагане на административни мерки за контрол;
пето - използване на подходящи лични предпазни средства.

За елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР се
изисква прилагане на мерки за контрол в определена йерархия:

8.1.3 Управление на измененията

За повече информация по тази тема, вижте статията:
Управление на промяната в ISO 45001

https://kachestvoto.com/eliminirane-na-opasnostite-po-zbr/
https://kachestvoto.com/upravlenie-na-promyanata-v-iso-45001/


8.2 Готовност за извънредни ситуации и способност
за реагиране

Организацията трябва да управлява дейностите по доставки на продукти и
услуги, за да определи и оцени опасностите и да контролира рисковете за
здравето и безопасността при работа.

ISO 45001:2018 изисква да се управляват дейностите възложени на външни
изпълнители.

За повече информация по тази тема, вижте статията:
Дейности по ЗБР при доставки и възлагане на външни
изпълнители

Готовността и реагирането при възникване на извънредна ситуация е
ключов момент за намаляване на рисковете за ЗБР. Подготовката и
определянето на действията за реагиране в извънредни ситуации е
отговорност на организацията. 

Планирането на действията включва разглеждането на редица въпроси,
свързани с оказване на първа помощ, обучение на персонала, периодични
проверки и проиграване на извънредни ситуации, информиране на
работниците за техните задължения и отговорности, оценяване на
ефикасността на планираните действия. 

Стандартът изисква да се отчитат потребностите на заинтересованите
страни и тяхната способност за реагиране в извънредни ситуации. 

Изискване на ISO 45001:2018 е да се съхранява документирана информация
за изпълнение на процеса и за плановете за реагиране при извънредни
ситуации.

8.1.4 Доставки
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9.1 Наблюдение, измерване, анализ и оценяване

9. Оценяване на резултатността

За да се гарантира постигането на планираните резултати, организацията
трябва да наблюдава, измерва и оценява резултатността на СУЗБР. 

Процесът включва разглеждането на въпроси като какво е необходимо да
се наблюдава и измерва, какви методи ще се използват и кога, а също така и
критериите, спрямо които ще се оценява резултатността. Ако в процеса е
необходимо използването на средства за наблюдение и измерване, то те
трябва да бъдат калибрирани или проверени, за да се гарантира
надеждността на получената информация.

Стандартът изисква резултатите от процеса да бъдат анализирани и
оценени, за да се определи ефикасността на СУЗБР.

Изискване на ISO 45001:2018 е да се съхранява документирана информация
за резултатите от процеса и относно поддържането на средствата за
измерване.

Организацията трябва да оценява съответствието с приложимите законови
и други изисквания. Процесът включва определяне на честотата и метода
на оценяване. 

При оценяване на съответствието е възможно да се констатират
несъответствия, спрямо които трябва да бъдат предприети действия. 

Изискване на ISO 45001:2018 е да се съхранява документирана информация
за резултатите от оценяване на съответствието.

9.1.1 Общи положения

9.1.2 Оценяване на съответствието



9.2 Вътрешен одит
Вътрешният одит се провежда с цел да се установи дали СУЗБР е в
съответствие с изискванията, както на организацията, така и на ISO 45001 и
да се провери дали системата се поддържа и прилага ефикасно. 

За провеждането на вътрешни одити е необходимо да се планира и създаде
програма, в която да се определят честота, методите, критериите, обхвата и
екипа за одит. Важно условие при определяне на екипа за одит е да се
осигури независимост и безпристрастност на одиторите.

Резултатите от одитите трябва да се докладват на ръководството и на
работниците. В случай, че по време на одита са констатирани
несъответствия е необходимо да се предприемат действия за тяхното
отстраняване.

Изискване на ISO 45001:2018 е да се съхранява документирана информация
като доказателство за изпълнение на програмата за одити и за резултатите
от проведените одити.

Натиснете връзката: Въпросник за вътрешен одит по
ISO 45001:2018, за да получите повече информация за
инструмента. 

9.3 Преглед от ръководството
Прегледът на СУЗБР трябва да се извършва през планирани интервали от
време. По време на прегледа се разглеждат и анализират разултатите от
функционирането на системата, за да се определи нейната пригодност,
адекватност и ефикасност. 

В резултат на анализа, ръководството взема решения, свързани с
подобряването на СУЗБР, които стандартът изисква да бъдат съхранявани
като документирана информация. Работниците е необходимо да бъдат
запознати с решенията от прегледа на ръководството.
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10.1 Общи положения

10. Подобряване

Стремежът на ръководството трябва да е насочен към постоянно
подобряване на СУЗБР. Действията за подобряване могат да бъдат
определени на базата на резултатите от вътрешните одити, прегледа от
ръководството, наблюдението, измерването, оценяването на
съответствието и на резултатността на системата. Примери за подобряване
могат да бъдат предприемане на коригиращи действия, реорганизации,
иновации.

Определянето и управлението на дейностите, свързани с инциденти и
несъответствия са от ключово значение за СУЗБР. Стандартът изисква да се
създадат правила за реагиране, разследване и анализ на причината за
възникване на инцидента или несъответствието, определяне на
коригиращи действия и преглед на ефикасността на предприетите
действия. 

Следването на правилата води до предотвратяване на повторната поява на
инцидента или несъответствието.

Изискване на ISO 45001:2018 е да се съхранява документирана информация
за естеството на инцидента или несъответстието и за резултатите от
предприетите коригиращи действия, както и за тяхната ефикасност.

10.2 Инцидент, несъответствие и коригиращо
действие

10.3 Постоянно подобряване
Стандартът изисква организацията постоянно да се стреми да подобрява
СУЗБР чрез повишаване на резултатността, насърчаване участието на
работниците и формиране на култура по здраве и безопасност при работа. 

Изискване на ISO 45001:2018 е да се съхранява документирана информация
като доказателство за постоянното подобряване на СУЗБР.



11. Заключение
Всяка организация носи отговорност за здравето и безопасността на
работниците и на другите лица, които са повлияни от нейната дейност. 

ISO 45001:2018 предоставя рамка на организациите за управление на
рисковете и възможностите за ЗБР чрез внедряване на система за
управление на здравето и безопасността при работа. Крайната цел на
СУЗБР е да се предотвратят наранявания и заболявания на работниците,
свързани с работата, да се подобрят условията на труд и да се осигурят
безопасни и здравословни работни места. 

СУЗБР дава възможност на организацията да управлява своите рискове,
свързани със ЗБР и да подобрява своята резултатност. От друга страна,
системата подпомага организациите в изпълнението на законовите и
другите изисквания.

Сертификацията на СУЗБР допринася за репутацията на организацията, за
мотивацията на работниците и за постигане на финансови ползи чрез
намаляване на рисковете по ЗБР и подобряване на резултатността по ЗБР.

Всички тези елементи са тясно свързани със способността на
организацията да удовлетворява изискванията на клиентите и
потребностите и очакванията на заинтересованите страни, като
същевременно защитава здравето и безопасността на работниците си.
Имайки предвид всичко това, може ли вашата организация да си позволи да
няма внедрена система съгласно ISO 45001:2018?
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