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Подход на ИА БСА за провеждане на миграция  

към ISO 45001:2018 от BS OHSAS 18001:2007  

1.  Въведение 

Международният  стандарт ISO 45001:2018 „Управление на системи за здравето и 
безопасността при работа – Изисквания с ръководство за използване“ е публикуван на 
страницата на ISO на 12.03.2018г. Този стандарт ще замени BS OHSAS 18001:2007 
Управление на системи за здравето и безопасността при работа. 

IAF, OHSAS Project Group и ISO се споразумяха за тригодишен период на миграция от 
датата на публикуване на ISO 45001:2018, в които органите по сертификация да извършат 
трансфер на своите клиенти към новия стандарт. След изтичането на този миграционен 
период издадените сертификати на организации по стандарти BS OHSAS 18001:2007 няма 
да бъдат валидни. 

 На официалната си интернет страница-http://www.iaf.nu/, Международният 
акредитационен форум (IAF) е публикувал ръководство IAF МD 21:2018 Requirements for 
the Migration ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. 

Това ръководство указва, че „Сертификации под акредитация по ISO 45001:2018, следва да 
се издават само, когато органа по сертификация е акредитиран да предоставя 
сертификация по този стандарт. 

2.  Подход на ИА БСА за извършване на миграция 

2.1.    Общи положения  

Настоящата важна информация дава указания за подхода на ИА БСА за извършването на 
миграцията. 

ИА БСА, съгласувано с публикуваното ръководство на IAF, практиката на 
националните  органи по акредитация, членове на ЕА, и процедурите за акредитация на 
ИА БСА в настоящата публикация е изложила своя подход за управлението на миграцията. 
Основните цели са да се гарантира, че акредитираните органи по сертификация са 
получили равнопоставен и обективен шанс за придобиване на акредитация по ISO 
45001:2018 за предоставяне на сертификация по ISO 45001:2018, удовлетворяващ 
потребностите на бизнеса им. 

2.2.    Срокове на валидност на сертификации под акредитация 

Акредитациите по ВS OHSAS 18001:2007 ще останат в сила до края на миграционния 
период 12.03.2021г.  
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След края на миграционния период 12.03.2021г. ще бъдат валидни само акредитирани 
сертификати по ISO 45001:2018. 

Срокът на валидност на акредитираните сертификати издадени, издадени от ОССУ 
по  OHSAS 18001: 2007, по време на миграционния период, трябва да съответстват на края 
на тригодишния период на миграция. 

Когато местното законодателство/нормативна уредба изисква акредитирана сертификация 
по OHSMS и законодателството / нормативната уредба не е изменена, така че да се 
позовава на ISO 45001, валидността на акредитираното сертифициране съгласно BS 
OHSAS 18001 (или национален еквивалентен стандарт) може да бъде удължена, 
съгласувано с Компетентния орган, отговорен за прилагането на съответния нормативен 
акт.  

2.3 Процесът на миграция ще включва следните етапи на оценка: 

 -       Преглед на анализа и плана за действие при миграция на органите по сертификация и 
свързаните с това документи; 

-       Офис оценка  и наблюдение на дейността за прилагане на новия стандарт. 

 ИА БСА ще извършва оценка за миграция по време на планова оценка (надзор или 
преакредитация), като се спазва реда на Процедурата за акредитация (BAS QR 2) и 
Инструкцията за определяне на времетраенето на оценката на място. Влияещи фактори 
(BAS QI 2), като ще се предвиди допълнително време за оценка на предприетите 
за  миграция действия. 

При желание от страна на орган по сертификация  и при наличие на ресурси от страна на 
ИА БСА ще се провеждат и извънредни оценки за миграция. 

 3.     Указания за органите по сертификация 

3.1.       План за действия при миграция 

До 30.05.2018г., органите по сертификация трябва да представят План за действия при 
миграция. 

Планът за действия при миграция към  ISO 45001:2018 от OHSAS 18001:2007 трябва да 
съдържа минимум следната информация: 

·         анализиране на разликите в двата стандарта, подробно описващи промените и 
подобренията, които са били необходими в системите и процесите на органа по 
сертификация за осъществяване на миграцията (включително докладване,   промяна в 
методологията на одит и други приложими) 
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·         определяне на изискванията относно компетентността на персонала, обучения и 
процес за потвърждаване на компетентността, като се вземат предвид изискванията на IAF 
MD 22 разработваният от ISO/CASCO WG 48 стандарт ISO/IEC TS 17021-10 

·         установяване на действия, които следва да се планират и предприемат за оценка на 
ефикасното прилагане на всички промени, произтичащи от изискванията на новия 
стандарт (провеждане на вътрешни одити, прегледи от ръководството и др.). 

Планът трябва да съдържа график и срокове за провеждане на действията, съобразени с 
планираните оценки за надзор, преакредитация, извънредни оценки и отговорни лица. 

Одитите избрани за наблюдение на дейността  трябва да бъдат на клиенти, които са 
внедрили ISO 45001:2018. Наблюденията трябва да демонстрират компетентността и 
процеса на одит на Органа по сертификация по  отношение на новия стандарт, както и 
необходимото планиране на одита и докладване. 

3.2 Планиране на оценките за миграция от ИА БСА 

Необходимо е с цел планиране на оценките за миграция органите по сертификация да 
предоставят информация до 30.05.2018г. за вида на оценката за миграция, която желаят да 
им бъде извършена (планов надзор, ресертификация, извънредна оценка) и да посочат 
период за провеждането ù. 

Оценката за миграция може да стартира, след като представеният от органа по 
сертификация план за действия при миграция е оценен като подходящ от ИА БСА и след 
като бъде представена следната информация: 

Ø  Промени в процедурите за сертификация и методологията на одитиране, ако е 
приложимо. 

Ø  Актуализиране на критериите за компетентност и процеси за оценка на всички 
функции. 

Ø  Актуализирани форми за докладване на резултатите от одити и сертификация, 
включително форма на сертификат. 

Ø  Комуникации с клиентите, включително подробности за подхода за миграция на 
клиенти от BS OHSAS 18001:2007 към ISO 45001:2018 (в съответствие с изискванията на 
IAF MD 21:2018  

Тази информация трябва да бъде представена в ИА БСА най малко 14(четиринадесет) дни 
преди планираната оценка. 

След 30.06.2018г. ИА БСА ще извършва оценки по изискванията на БДС EN ISO/IEC 
17021-1  за сертификация на СУЗБР,  само по ISO 45001:2018.  
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След 01.01.2019г. ИА БСА ще приема заявления на органи по сертификация да извършват 
сертификация на СУЗБР само  по ISO 45001:2018. 

След 12.03.2021г. ще бъдат валидни сертификати за акредитация издадени на органи по 
сертификация да извършват СУЗБР само по ISO 45001:2018 

3.3         Преиздаване на сертификати за акредитация 

След установяване, чрез оценка за миграция, че акредитираните органи по сертификация 
съответстват на изискванията за акредитация да извършват сертификация по ISO 
45001:2018, ИА БСА ще преиздава сертификатите за акредитация по ISO 45001:2018 със 
срок на валидност съгласно действащия сертификат за акредитация. 

Сертификатите ще бъдат преиздавани само след демонстриране на компетентност за 
извършване на сертификация по ISO 45001:2018 и при закрити несъответствия, установени 
по време на оценката за миграция, в съответствие с т. 4.3.5.2 от Процедурата за 
акредитация BAS QR 2. 

Ако преди края на миграционния период, ИА БСА не може да потвърди съответствието на 
органа на изискванията за акредитация да извършва сертификация по ISO 45001:2018, 
агенцията ще констатира неизпълнение на изискванията и след края на три годишния 
миграционния период, ще отнеме предоставените по BS OHSAS 18001 акредитации. 

3.4         Издаване на сертификати под акредитация от органите по сертификация  

Сертификати  под акредитация могат да се издават от органите по сертификация по ISO 
45001:2018 само след като: 

3.4.1      ИА БСА е предоставила акредитация на органа по сертификация да извършва 
сертифициране по новия стандарт; 

3.4.2      Органът по сертификация е извършил одит по новите изисквания на съответния 
клиент като: 

• ясно е идентифицирал и повдигнал, като документирани констатации, всички 
несъответствия, които изискват клиента да предприеме действия за привеждане в 
съответствие с новите изисквания; 

• е определил, посредством оценка на коригиращи действия, че клиента е предприел 
необходимите действия за всички идентифицирани несъответствия и е доказал 
ефикасност на системата за управление. 

 


