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УКАЗАНИЯ ЗА МИГРАЦИЯ КЪМ БДС ISO 45001:2018 ОТ BS ОНSАS 18001:2007. 

Въведение 

ОССУ към „ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД ще издава акредитирани сертификати 

само въз основа на официално публикувани стандарти. 

След публикуването на БДС ISO 45001:2018, е обявен тригодишен период, през който 

сертификатите издадени за настоящия стандарт BS ОНSАS 18001:2007 все още са 

валидни. Всички тези сертификати обаче изтичат на третата годишнина от датата на 

публикуване на BS ОНSАS 18001:2007, а именно 12.03.2021. 

ОССУ към „ЕМ ЕС – СЕРТ БЪЛГАРИЯ“ ООД ще издава нови сертификати по BS 

ОНSАS 18001:2007. в рамките на първите две години на прехода – до 12.03.2020. 

Клиентите трябва да бъдат информирани, че тези сертификати ще имат ограничена 

валидност, която изтича на третата година от датата на публикуване на БДС ISO 

45001:2018 и в случай, че нямат готовност за миграция към БДС ISO 45001:2018, след 

изтичане на срока на валидност на сертификатите издадени в съответствие с BS ОНSАS 

18001:2007, следва да кандидатстват за първоначална сертификация. 

Преди издаване на сертификати по БДС ISO 45001:2018, ОССУ трябва да провери (по 

време на одит на място) съответствието на организацията с изискванията на стандарта, 

последвано от положителното решение за сертифициране. 

За целите на миграцията, една организация може да бъде оценена по време на: 

а) планиран одит за подновяване на сертификацията; 

б) първи или втори надзор, като се планира допълнително време за одита от един (1) 

ден, или 

в) специален одит за миграция. 

За сертифицирани вече клиенти най-ефективен начин за миграция към БДС ISO 

45001:2018 ще бъде по време на планиран одит за подновяване на сертификацията. 

Това е възможно в рамките на три години преходен период, обявен от ISO. Ако 

сертифицирана организация желае да бъдат сертифицирана по БДС ISO 45001:2018 

преди или след планирания одит за подновяване на сертификацията, но преди 

12.03.2020, то може да се организира специален одит за тази цел. 

Всички одити за миграция ще се планират така, че да се гарантира, че всички клиенти 

на ОССУ ще могат да приключат процеса на миграция преди изтичането на техните 

сертификати за BS ОНSАS 18001:2007. Одитите за миграция през последната година на 

преходния период, ще се планират по начин, който позволява достатъчно време, 

съгласно процедурите на ОССУ, за вземане на решение за сертификация и прилагане на 
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коригиращи действия, ако е приложимо. Следователно ОССУ няма да предлага или да 

извършва одит за миграция в рамките на последната година от преходния период. 

2. Одити за миграция 

2.1 Миграция като част от планиран одит за подновяване на сертификацията: 

Миграцията може да се направи по време на планиран редовен одит за подновяване на 

сертификацията. Ще се прилага подход на два етапа (одитът ще се извършва на два 

етапа) – „преглед на готовността“ и „одит на системата“. 

2.1.1. Преглед на готовността: 

Прегледът на готовността се извършва за да се оценят промените, които клиентът е 

направил в своята система за управление, неговия статут и разбиране по отношение на 

изискванията на новия стандарт, по-специално по отношение на контекста на 

организацията, риск базирания подход (в т. ч. определянето и прилагането на 

индикатори за резултатност), лидерството и ангажираността на ръководството, 

определените рискове и възможности и целите и за да предприеме обсъждане с 

персонала на клиента, за да се определи готовността за одит на системата. Прегледът на 

готовността трябва да се извършва на място при клиента. В изключителни случаи, или 

в случай на зрели организации, прегледът може да бъде направен чрез дистанционни 

техники за одит или по документи. 

2.1.2. Одит на системата: 

Необходимо време за одит на системата се изчислява въз основа на IAF MD 5, Ф 7.1, Ф 

8.1 и Ф 9.1 за подновяване на сертификата и при отчитане на степента на развитие на 

системата за управление на клиента. В светлината на значителните промени на 

изискванията намаляването на времето за одит трябва да се избягва. За повече 

подробности вижте Приложение 1 като ръководни принципи. След положително 

решение за сертифициране на клиента ще се издаде нов сертификат с валидност три 

години и започва нов цикъл на сертифициране. 

2.2 Преход като част от надзорен одит или чрез специален одит за миграция:  

Клиентът може да реши да извърши миграцията към новия стандарт по време на 

редовен планов надзорен одит или да вземе решение във всеки един момент да се 

извърши миграция към новия стандарт, независимо от планиран надзорен одит или 

одит за подновяване на сертификата. И в двата случая одитът ще се извършва в 

съответствие с правилата за миграция по време на одит за подновяване на сертификата. 

В плана трябва да се включи допълнително време за одита и продължителността на 
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одита следва да бъде еквивалентна на одит за подновяване на сертификата с добавен 

един (1) ден. Прилага се същия процес, описан в т.2.1. След положително решение за 

сертифициране на клиента ще се издаде нов сертификат с валидност три години и 

започва нов цикъл сертифициране. 

3. Неуспешен одит за миграция към БДС ISO 45001:2018. 

Ако одитът се окаже неуспешен в момент на редовно подновяване на сертификата 

преди 12.03.2020, ОССУ може да издаде сертификат за "стария" стандарт, при условие, 

че: 

- одиторският екип потвърди, че системата за управление на клиента продължава да 

отговаря на изискванията на стария стандарт (плана за одит и доклада от одит 

подкрепят това твърдение); и 

- клиентът е информиран и е потвърдил намалената валидност на сертификата. 

В такъв случай е възможно да се издаде сертификат за стария стандарт с период на 

ограничена валидност – 12.03.2021. 

4. Одити на система за управление по BS ОНSАS 18001:2007 

Малко вероятно е клиентите да заявяват сертифициране по текущия стандарт в 

последния етап от преходния период. Въпреки това, такива клиентски потребности 

могат да се появят в изключителни случаи. 

Според IAF е позволено да се извършват одити и да се издават сертификати по текущия 

стандарт по време на преходния период. Но такива сертификати ще имат намалена 

валидност и по този начин да доведе до допълнителни усилия и разходи за клиента. 

Като цяло, ОССУ няма да извършва такъв одит и да издава такива сертификати за нови 

клиенти през последните 12 месеца на периода на прехода. 

Изключения се допускат само в обосновани случаи (напр. успоредно с поискания от 

клиента одит е планиран в рамките на преходния период одита за миграция), които 

трябва да бъдат одобрени индивидуално от РОССУ и клиентът трябва да потвърди 

писмено, че той е бил информиран и е наясно за включените допълнителни разходи. 

5. Предварителен одит 

За нашите клиенти степента на необходимите промени ще зависи от зрелостта и 

ефикасността на настоящата система за управление, организационната структура и 
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практики, поради което един предварителен одит може да бъде полезен, за да се 

идентифицират реални ресурси и допълнително време. 

Такива одити за проверка на съответствието на организации с изискванията на новия 

стандарт могат да се планират във всеки един момент, независимо от или заедно с 

плановите одити. Целта на тези одити е да покажете на клиентите тяхното съответствие 

и за установяване на всички действия, необходими за осигуряване на успешен преход. 

Времето за одит може да се съгласува с клиента, в зависимост от желаната дълбочина 

(извадка или проверка за пълно съответствие). Всеки път, когато предварителен одит е 

планиран заедно с редовен одит, трябва да бъде планирано допълнително време и 

дейностите не трябва да влияят на проверката на съответствието с изискванията на 

текущия стандарт (BS ОНSАS 18001:2007). 

6. Компетентност на одиторите 

В частност, ние ще оценим нашите програми, за да се гарантира, че нашите одитори и 

другия персонал демонстрират познаване и разбиране на: 

• Изискванията на БДС ISO 45001:2018  

• Новото "риск базирано мислене", като част от изискванията на стандарта 

• Определяне на обхват на сертификация  

• Извършване на преглед на документите на система в светлината на намаления акцент 

върху задължителните изисквания за документирани процедури  

• Всякакви промени в нашите методи за одит и за обучение на одитори за справяне с 

предложените нови аспекти на стандарта, които увеличават необходимостта от 

създаване на възможности за проследяване на одита във връзка с определянето на 

измерими цели и планирането и реализацията на тяхното постигане и на по-силен 

акцент върху ангажираността на ръководството и отговорности. 

Преди провеждане на одити за миграция и / или одит за първоначална сертификация в 

съответствие с БДС ISO 45001:2018, всички одитори на ОССУ, които участват в тези 

одити трябва да преминат одобрени обучения за преквалификация. 

7. Промяна на процесите за одит 

ОССУ ще направи преглед и ще приеме съществуващите процеси за одит, за да осигури 

адекватност към прилагането на БДС ISO 45001:2018 

Време за одит: 
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Приложение 1 

Сертификационен одит: 

Време за одит: времето на одита се изчислява съгласно IAF MD 5, Ф 7.1, Ф 8.1 и Ф 9.1 

(не се изисква допълнително време). 

Констатации: Всички констатации (съответстващо или не) трябва да бъдат съотнесени 

към новия стандарт. 

Забележка: ако клиентът не се съобрази с новите изисквания, нов пълен одит трябва да 

бъде изискан от Клиента и проведен от ОССУ. 

Използвани документи: Както е описано в П 06 „Управление на сертификационния 

процес“ 

Преход при надзорен одит, одит за подновяване на сертификацията или специален 

одит: 

Време за одит: Към времето изчислено за съответния одит (съгласно Калкулация (Ф 

6.3) се добавя един (1) ден. 

Всяко допълнително време изисква да бъде обосновано и документирано. 

Констатации: Всички констатации (съответстващо или не) трябва да бъдат съотнесени 

към новия стандарт. Одитът ще бъде напълно проведен дори ако резултатът бъде 

отрицателен. 

Решение за сертификация: Въз основа на констатациите от одита одиторът може да 

препоръча или не издаване на сертификат по новия стандарт. Ако въз основа на 

констатациите, препоръката е отрицателна, тогава одиторът (предоставяйки обективни 

доказателства) може да се препоръча потвърждаването на валидността на сертификат с 

предишния стандарт (BS ОНSАS 18001:2007). Това ще бъде съобщено и съгласувано с 

клиента по време на заключителната среща. Решението за сертификация (преглед на 

данните от одита от Вето-лицето за взимане на решения) ще се основава на това. 

Използвани документи: Както е описано в П 06 „Управление на сертификационния 

процес“ и Ф 6.2.1-У „Доклад от одит за миграция“. 

 


