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ISO 45001:2018 е новият 

международен стандарт за здраве и 

безопасност при работа, който ще 

замени изцяло британския OHSAS 

18001. Крайният срок за преход 

към ISO 45001 е 12.03.2021 г. След 

тази дата сертификатите съгласно 

OHSAS 18001 стават невалидни. 

Целта на това обучение да изясни 

промените, които въвежда ISO 

45001:2018 и подхода за 

внедряването им.

Теми

o Основни разлики между ISO 

45001 и OHSAS 18001

o Какво вече не е задължително

o Новата структура на стандарта

o Контекст на организацията

o Рискове и възможности

o Стъпките при преход към ISO 

45001.

За кого е подходящо 

обучението: 

• Специалисти човешки ресурси

• Отговорници по ЗБУТ

• Вътрешни одитори

• Представители на ръководството

• Консултанти

Ползите за участниците
След края на обучението участниците 

ще знаят:

• Каква документация се изисква от 

ISO 45001:2018

• Ще научат как лесно да преминат 

към новия стандарт

• Ще изградят подход към 

предизвикателствата, пред които 

ги изправя ISO 45001:2018
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Основната ми дейност е консултант по разработване и внедряване на системи за 

управление. Осигурявам и експертна помощ в сертификационни и контролни 

одити на органи за сертификация относно добри дистрибуторски и 

производствени практики на лекарствени продукти и активни вещества. 

Консултирам медицински лаборатории, които целят акредитация съгласно ISO 

15189. Освен това съм IRCA сертифициран водещ одитор по ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. От публикуването на новия стандарт за системи за управление на 

здравето и безопасността при работа съм работила по множество проекти в частни и общински 

дружества. Повечето от тях бяха свързани с преминаване от OHSAS 18001 към ISO 45001 и 

завършиха успешно. Всички клиенти преминаха сертификационен одит без констатирани 

несъответствия. Често водя обучения за вътрешни одитори на интегрирани системи за управление.
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Лектор:

Лина Щърбанова

Детайли за участие:

Продължителност: 1 ден | 9:00 – 17:00 на 22 април 2020 г.

Цена: 150 Евро (без ДДС) на участник

Работен език: Български

Място на провеждане: гр.София, бул.Мария Луиза 9-11, ет. 7

Регистрация: тук или на имейл: bg_pwcacademy@pwc.com

https://www.pwc.bg/en/online-forms/academy-courses-registration-form.html

