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• създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи;
• организира курсове, семинари, конференции и други
форми за обучение;
• създава система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти;
• осъществява сътрудничество със сродни организации за
стандартизация от други държави.
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Първият брой за този година на списание „БДС Компас” излиза в
смутно време, в което често сме далеч от колеги и офиси, тъй като
не е безопасно на работното място и по пътя към него. Затова решихме да разкажем за стандартите, които ни помагат да сме здрави, да
работим, да разбираме колегите си и да изпълняваме служебните си
задължения.
СД ISO/PAS 45005 Управление на здравето и безопасността при
работа. Общи указания за безопасна работа по време на пандемията от COVID-19 е бързият и навременен отговор на международната
стандартизационна общност за работните условия по време на пандемията от COVID-19. Правителства, регулаторни и други компетентни
органи по света публикуваха указания за безопасна работа по време
на пандемията. Този стандартизационен документ съдържа общи указания, които допълват тази информация; включва практически препоръки как да се управляват рисковете, които са подходящи за всякакъв вид организации, независимо от естеството и сложността им на
дейност, сектора, в който работят, или големината.
Организациите, използващи БДС ISO 45001 Системи за управление
на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за
прилагане – стандарт, който също представяме, могат да използват
новия стандартизационен документ, за да допълнят информацията за
своята система за управление на безопасността и здравето при работа.
Как се осигурява непрекъснатост на дейността показва
БДС EN ISO 22301 Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Изисквания, който установява общи правила, предназначени за всички организации. Степента
на прилагането им зависи от работната среда и сложността на организацията, която трябва да определи какво ще се прави.
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Пандемията от COVID-19 показа колко несигурен, променлив и нестабилен е светът, в който живеем. Много от уменията, които традиционно бяха нужни за успех, се промениха. Тежките препятствия през
бизнеса в цял свят показаха важността на човешките ресурси – не
само подходящите кадри, но и изисванията за гъвкавост, нови умения,
работа от вкъщи, дигитализация, сигурност, безопасна работа, мобилни работни места. Затова БИС отново предлага с голяма отстъпка онлайн колекция от стандарти „Управление на човешките ресурси“.
Представяме също опита на БИС в поемането на предизвикателството
да се осигури едновременно непрекъснатост на работата и опазване
на здравето на служителите, и как нашата организация осъществи
важни дейности в тежки условия на пандемия.
В рубриката „Знаете ли, че” разказваме за нещо, без което вече не
излизаме от вкъщи – маските за лице. И въпреки че цяла година ги
носим, май все още не всичко знаем за тях. СД CEN/CWA 17553:2020
Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване определя минималните изисквания за тяхното проектиране, производство и оценка на характеристиките Този документ се предлага безплатно от БИС – институцията,
чиято мисия е да се грижи за безопасността и благоденствието на обществото.

ТЕМА НА БРОЯ

Как да работим безопасно по време на
пандемията от COVID-19

СД ISO/PAS 45005 Управление на здравето и безопасността при работа. Общи указания за безопасна работа
по време на пандемията от COVID-19 е бързият и навременен отговор на международната стандартизационна
общност за работните условия по време на пандемията от
COVID-19.

Как се планира в условията на пандемия

Правителства, регулаторни и други компетентни органи по
света публикуваха указания за безопасна работа по време
на пандемията. Този стандартизационен документ съдържа общи насоки, допълващи тази информация. Включва
практически препоръки към организациите и работещите
как да управляват рисковете и са подходящи за всякакъв
вид организации, независимо от естеството и сложността
им на дейност, от сектора и големината.

Външните обстоятелства включват, но не се ограничават
само до:

Организациите, прилагащи БДС ISO 45001, могат да използват този документ, за да предоставят информация за
своята система за управление на безопасността и здравето
при работа, като установят връзка със съответните етапи
от цикъла „планиране – изпълнение – проверка – действие”. Възприемането на системен подход улеснява координирането на ресурси и усилия, което е особено важно при
управлението на рисковете от COVID-19.

• достъп на болнична помощ, тестване, лечение и
ваксини

Цикълът „планиране – изпълнение – проверка – действие“
трябва да бъде повтарян, за да е възможно постоянното
подобряване и да се реагира на промените през различните фази на пандемията. Документът съдържа указания за
всички видове работници – наети от организацията, работещи за външни доставчици, работници на временен трудов договор, самоусигуряващи се, по-възрастни или хора с
увреждания, както и за всички други заинтересовани страни като клиенти и посетители на работното място.
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Организацията е необходимо да разгледа всички конкретни външни и вътрешни обстоятелства, които могат да повлияят на здравето и безопасността, преди да оцени рисковете, свързани с COVID-19.

• разпространение
общност

на

COVID-19

в

местната

• местни, регионални, национални и международни
обстоятелства и свързаните с тях законови изисквания и указания

• достъп до консумативи, свързани със здравето
и безопасността (лични предпазни средства (ЛПС),
маски, дезинфектанти за ръце, термометри, почистващи и дезинфектиращи материали)
• как работещите пътуват до и от работа
(обществен транспорт, кола, велосипед, пеша)
• достъп на работещите до детски заведения и
училища заради децата им
•

годност на жилището за работа от разстояние

• ситуацията в дома (съжителство с някой, изложен
на по-висок риск от заразяване или развиване на тежко заболяване)
•

промени или проблеми във веригата на доставки

• промени в потребностите и очакванията на
клиентите или в поведението им
• местна култура и обичаи (целувки, прегръдки,
ръкостискане)
• повишено или намалено търсене на продукти и
услуги.

Вътрешните обстоятелства могат да включват, но не се
ограничават само до:
•

разпространение на COVID-19 в организацията

• брой и вид работни места (офиси, заводи, работилници, складове, транспортни средства, обекти за
търговия на дребно, домове)
• културни ценности в организацията, които могат
да повлияят на мерките
• способност на организацията да придобива актуални знания относно COVID-19

• начин на организиране на работата (променени
изисквания, темпо на работа, недостиг на време,
работа на смени).

ТЕМА НА БРОЯ

• непрекъснатост на основни услуги (осигуряване на
храна, битова инфраструктура, комунални услуги)

И в този документ се акцентира на важността на лидерството, за да се гарантира ангажираност, прозрачност, осигуряване на ресурси, подкрепа и защита на работещите,
информираност за всички мерки.
Досегашният опит показва, че не е възможно да се премахнат изцяло рисковете, свързани с COVID-19, затова
при планирането трябва да се определят приоритетните
рискове за работниците. Необходимо е да се вземат предвид практическите промени в организацията на работния процес, взаимодействието между служителите, както
и това с посетители и клиенти. Важно е да се поддържа
пълна и точна информация за контакти, които са в тясно
взаимодействие (например с работещи в едни и същи смени, клиенти на барове, ресторанти и фитнес зали), за да се
осигури проследяване на заразата, но при спазване на необходимата конфиденциалност. Вземат се предвид и безопасното използване на общите части и оборудване, както
и въздействието на пандемията върху психичното здраве
и благополучие.
Организацията трябва да предприеме системен подход за
идентфициране и елиминиране на рисковете и да определи
кои работни дейности:
•

могат да се извършват от вкъщи

• не могат да се извършват от вкъщи, но могат да
се съобразят с указанията за физическа дистанция
на работното място, ако се направят практически
промени
• не могат нито да се извършват от вкъщи, нито да
се извършват при физическа дистанция на работното
място.

• вид на организацията и свързаните с нея дейности (производство, услуги, търговия, социални грижи,
образование, доставка или разпространение)
• работниците (дали са на постоянен или временен
трудов договор, доброволци, на свободна практика, на
непълно работно време, на смени, дистанционно)
• степента, до която е възможно да се приложат
мерки за физическа дистанция
• конкретните потребности на работещите (например за тези, изложени на по-висок риск от заразяване
или тежко заболяване)
• работещи с отговорности за полагане на грижи за хора с увреждания, бременни, по майчинство,
възрастни
• повишено отсъствие от работа (заради болест,
самоизолация или изисквания за карантина, загуба на
близък)
• достъп до ресурси, включително осигуряване с
тоалетни и съоръжения за миене на ръце

Посочва се, че за много организации най-добрият начин
е да се работи от вкъщи, дори и когато са въведени изцяло мерки за контрол. Най-добре е да се сведе до минимум
броят на работещите на дадено място, където е възможно.
Но е необходимо този брой да се съобрази с нуждите на
потребителите на услуги, клиенти и купувачи. Важно е и
да се обмисли връщане в офиса на тези, които не се чувстват добре, работейки у дома.
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Как COVID-19 промени работните
места
Физически работни места
Организацията трябва най-малко да:
• направи оценка на всички помещения, обекти или
части от тях, които са били затворени или частично
функциониращи
• установи мерки за предотвратяване на влизането
на потенциално заразни хора
• извършва проверки и дейности по поддръжка на
оборудването и системите
• установи по-строги графици за почистване и
дезинфекция
• осигури подобрени съоръжения и средства за лична
хигиена
• координира и сътрудничи с всички, включително с
подизпълнители, хазяи и други наематели.

• Можете ли да изпълнявате ефикасно работата си
от вкъщи?
•

Подходяща ли е ситуацията в дома ви?

• Искате ли да се върнете на физическото работно
място?
• Уверени ли сте, че можете да пътувате безопасно до работното място, без значително излагане на
опасността от COVID-19?
Необходима е консултация със служителя, за се вземат
предвид фактори като семейно положение, грижи за близък и за деца, пригодност на дома (размер, други хора,
шум, осветление, ергономични проблеми). Важно е дали
има достъп до съответните системи и информация (например, електронна поща, споделени електронни устройства,
бази данни, повишена сигурност на съответните системи и
указания за безопасна работа), постоянна поддръжка за използването на ИТ оборудване и софтуер; необходимо е да
се прецени дали да се вземе служебно оборудване (компютър, ергономичен стол, поставка за крака, лампа, принтер,
слушалки и др.). Не бива обаче да се подценяват и психосоциалните рискове при работа от вкъщи.
Работа в домове на други хора
Изрично се посочва, че не бива да се работи в чужди домове, ако някой има симптоми или пък има по-висок риск от
заразяване и тежко заболяване. Документът подробно посочва как да бъдат поготвени тези служители – снабдени с
предпазни средства, проверка за наличие на заболели или
рискови групи, дистанционни алтернативи (видео- или телефонни консултации).
Работа на различни места или мобилни работни места

Документът определя и допълнителни мерки като дезинфекция на кранове, душове и други източници на вода,
увеличаване до максимум на количеството външен въздух,
вентилационни системи, изключване на системите за рециркулация на въздуха, отворени врати и прозорци, прости, ясни и достатъчно големи маркировки за препоръчителната физическа дистанция и, ако е възможно, поставяне
на бариери. Препоръчва се и създаване на работни зони за
ограничаване на броя на хората във всеки участък, както и
на използващите общо оборудване, създаване на пунктове
за дезинфекция, еднопосочно движение в коридори, стълбища и други общи части, безопасно използване на асансьори, осигуряване на външни пространства за почивки.
Работа от вкъщи
Най-ефикасната работа в условия на пандемия е от вкъщи,
ако е възможно. Но се подчертава, че организацията носи
същата отговорност за здравето и безопасността на тези
служители. Необходимите въпроси, на които трябва да се
отговори, са:
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Тези, които не работят на едно място (шофьори, доставчици на социални и лични грижи, хигиенисти, пощенски
работници, куриери, работници по ремонт и поддръжка)
получават указания и подходящи ресурси за безопасна
работа. Освен вече всеизвестните предпазни средства и
дистанция, е необходимо да се съхранява документирана
информация за посетените места и продължителните контакти, за да се осигури проследимост при евентуална заболеваемост.

др. Дават се полезни съвети как да се управляват рисковете
за психичното здраве, например като се въведе гъвкаво работно време, дистанционни срещи и др.

ТЕМА НА БРОЯ

Документът посочва и как да се оценява дейността на работниците. Необходимо е да се определи кои функции са
от решаващо значение за непрекъснатостта на дейността,
безопасното управление на съоръженията, регулаторните
изисквания, кой може или не може да работи от вкъщи, кой
се излага на по-висок риск. Ако на работниците се разпределят нови функции или задачи, би трябвало да се осигури
адекватно обучение и подкрепа.
Препоръчва се да се обмисли възлагането на отговорност
на конкретни служители (или на един в малка организация) за осигуряване спазването на мерките за безопасност
и за докладване на висшето ръководство в случай на проблеми.
Организацията следва да се подготви за предвидими
извънредни ситуации и да извърши промени в съществуващите процеси, ако е необходимо.

Организацията трябва да определи и осигури ресурсите,
необходими за ефикасното управление на рисковете, свързани с COVID-19 – човешки, финансови, ЛПС и материали за дезинфекция, адекватно и безопасно осигуряване на
тоалетни помещения и съоръжения, технология, инфраструктура и оборудване, методи за обмен на информация
и необходимост от допълнително обучение.

Планиране на промени в ограниченията
Текущите и възникващи рискове, свързани с COVID-19,
трябва да се наблюдават и да се изготвят планове, когато има вероятност ограниченията да бъдат променени в
кратък срок (заради местни, регионални, национални или
международни събития). Документът посочва какво трябва да се вземе предвид – намаляване на оперативната работа, възможни промени за адаптиране, дали е необходимо
пълно или частично спиране.
Плановете за различните ограничения предвиждат как да
се съгласува и обявява кои ще трябва да бъдат на работното място, кои биха работили от вкъщи и кои изобщо няма
да могат да работят. Необходимо е да се дава информация
за евентуалното отражение върху работното време, заплащането и за други условия, както и да бъдат информирани
клиентите и други заинтересовани страни.

Подробно и изчерпателно е обяснено каква следва да бъде
комуникацията в ситуация на пандемия – използват се комбинации от официални и неофициални начини за информиране (интернет страници, електронни съобщения, знаци, изображения, символи, телефонни обаждания, аудио-,
видеосъобщения,), така че информацията да е достъпна и
да бъде разбираема за всички, включително за хора с увреждания, говорещите чужд език, немного грамотни хора.
Документът подробно обяснява каква да бъде хигиената
на служителите, дезифектантите, работните зони и бюра,
а също и как да се използват лични предпазни средства,
маски и покрития за лице. Подробно са описани всички
изисквания за оперативните дейности – първо влизане на
работното място и излизане, движение около и между работните места и в общите зони, използването на тоалетни,
работа с външни посетители, с граждани и др.

Документът посочва как да се процедира при съмнителни
или потвърдени случаи на COVID-19: да се прилагат мерки за проверка на влизащите в сградата, да не се допускат
хора със симптоми или наскоро пътували до райони със
значително разпространение на заболяването или са били
в контакт със заразени. За огнища на COVID-19 в организацията трябва да се съобщава на съответните регулаторни
и здравни органи.
В документа се описва какво трябва да се прави на работното място, при заболяване вкъщи и при работа в мобилни
условия. Цяла точка е посветена на психичното здраве и
благополучие на работещите, заради несигурност, натовареност, непредсказуемо работно време, липса на контрол и
БДС Компас, брой 1/2021
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Как се оценява резултатността
Организацията следва да използва системен подход, за да
наблюдава и оценява:
• доколко ефикасно мерките за безопасност и
контрол защитават работещите
•

как се изпълняват работните дейности

• как се спазват мерките за безопасност на работното място
•

процента на залболеваемост сред работещите

• измененията на нивата на риска в общността или
други външни обстоятелства.
Документът уточнява какви да бъдат дейностите по наблюдение и оценяване, как се прави преглед от ръковод-
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ството и как се докладват инциденти в организацията, но
и на външни заинтересовани страни. Препоръчва се всяка
организация да се стреми да подобрява управлението на
рисковете, свързани с COVID-19.
(БДС Компас)

Системата за управление на здравето и безопасността при
работа предоставя рамка за управление на рисковете и възможностите. Внедряването й е стратегическо и оперативно
решение за всяка организация.
БДС ISO 45001 Системи за управление на здравето и
безопасността при работа. Изисквания с указания за
прилагане дава основните насоки за изграждането и поддържането на тази важна система. Приложим е за всяка
организация, независимо от нейната големина, вид и дейност.
Нивото на подробност, сложността, обхватът на документираната информация, както и необходимите ресурси за
осигуряване на успеха на системата, зависят от следните
фактори:
• контекст на организацията (например, брой
работници, големина, географско разположение,
култура, законови и други изисквания)
• обхват на системата за управление на организацията
• естество на дейностите и свързаните със здравето и безопасността рискове.
Организацията трябва да определи външните и вътрешните обстоятелства, които са от значение за постигане на нейните цели. Важно е да се разберат потребностите и очакванията на работниците и другите заинтересовани страни и
да се определи обхватът на системата.
И този стандарт подчертава важността на лидерството и
участието на работниците, за да се гарантира отговорност,

ТЕМА НА БРОЯ

Системата за управление на здравето и
безопасността при работа

осигуряване на необходимите ресурси, информираност,
ефикасност и резултатност. Висшето ръководство трябва
да създаде, внедри и поддържа политика по отношение на
здравето и безопасността, която да е на разположение като
документирана информация, консултирана с работниците
и оповестена в организацията.
Подходът, описан в стандарта, е основан на методологията „Планиране – изпълнение – проверка – действие”
– повтарящ се процес за постоянно подобряване.
Организацията трябва да идентифицира и оцени рисковете и възможностите, които са от съществено значение за
предвидените резултати. Необходимо е да разработи, внедри и поддържа процес за постоянно изпреварващо идентифициране на възникващите опасности, като се взема
предвид следното:
• организация на работата, социални фактори
(натоварване, работно време, експлоатиране, заплахи
и тормоз), лидерство и култура в организацията
• рутинни и нерутинни дейности и ситуации, включително опасности, възникващи от инфраструктура,
оборудване, материали, химически вещества и физически условия на работното място, човешки фактори
и др.
• предишни вътрешни или външни инциденти и причините за тях
•

евентуални извънредни ситуации

• хората – работници, изпълнители, посетители и
други заинтересовани лица
БДС Компас, брой 1/2021
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Стандартът посочва как се управляват измененията, включително свързани с нови продукти, услуги и процеси, или
промени във вече съществуващи, как се организира работният процес, какви са условията на труд, законовите и
други изисквания. Необходим е преглед на последствията
от непредвидените изменения, за да се смекчат всички неблагоприятни последствия.

Готовност за извънредни ситуации и
способност за реагиране
• проектиране на работни зони, процеси, съоръжения, машини/оборудване, процедури за работа и
организация на работата, включително тяхното
адаптиране спрямо потребностите и възможностите на работниците
•

законови и други изисквания.

Стандартът подробно посочва как да се планират действията за постигане на набелязаните цели. Трябва да се определят и осигурят необходимите ресурси за системата за
управление на здравето и безопасността при работа. Сред
тях са компетентността, осведомеността и осъзнатостта
на работещите, обменът на информация (вътрешен и външен), създаването, управлението и актуализирането на
документирана информация.

Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа процес, необходим за подготовка и реагиране при евентуални
извънредни ситуации, включително:
• установяване на планирано реагиране при извънредни ситуации, включително оказване на първа помощ
•

осигуряване на обучение за планирано реагиране

• периодични проверки на планираната способност
за реагиране

Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа процеси за елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и безопасността, като използва следното
степенуване на мерките за контрол:
•

елиминиране на опасностите

• замяна с по-малко опасни материали, процеси,
действия или оборудване
• използване на технически мерки за контрол и реорганизиране на работата
• използване на административни мерки за контрол,
включително обучение
•

използване на подходящи лични предпазни средства.

• оценяване на резултатността и, при необходимост, преразглеждане на планираното реагиране,
включително след проверка, и по-специално след възникване на извънредни ситуации
• съобщаване и предоставяне на подходяща информация на всички работници за техните задължения и
отговорности
• предоставяне на съответна информация на изпълнителите, посетителите, службите за реагиране
при извънредни ситуации, правителствените органи и
местната общност
• документиране на информация за процеса и за
плановете за реагиране при евентуални извънредни
ситуации.
Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа процес за наблюдение, измерване и оценяване на резултатността. Необходимо е да се определи:
• какво да бъде наблюдавано и измервано, включително спазването на законови и други изисквания
• действия, свързани с идентифицираните опасности, рискове и възможности
•
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напредъка в постигането на целите
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• ефикасността на оперативните и други мерки за
контрол
• методите за наблюдение, измерване, анализ и оценяване на резултатността, за да се осигурят валидни
резултати
• критериите, по които организацията ще оценява
резултатността по отношение на здравето и безопасността
• кога трябва да се извършва наблюдение и измерване
и кога резултатите да бъдат анализирани, оценени и
съобщени.
Задължително се съхранява документирана информация.
Организацията трябва да създаде, внедри и поддържа процес за оценяване на съответствието с приложимите законови и други изисквания. Необходимо е да:
• определи честотата и метода за оценяване на
съответствието
• оценява съответствието и предприема действия,
ако е необходимо
• поддържа знания и разбиране за съответствие със
законовите и други изисквания
• съхранява документирана информация за резултатите от оценяването на съответствието.

Провеждат се вътрешни одити през планирани интервали
от време и затова е нужна програма, в която се планират
честотата, методите, отговорностите, критериите и обхвата на всеки одит и др.
Висшето ръководство извършва подробно описан в стандарта преглед на системата за управление, за да се гарантира нейната постоянна пригодност, адекватност и ефикасност.
Организацията трябва да определя възможности за постоянно подобряване на системата. Описано е как да се реагира на инцидент и при несъответствие, и какво коригиращо
действие да се предприеме.
(БДС Компас)

Преди/След ISO 45001

БДС Компас, брой 1/2021
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Как се осигурява непрекъснатост на
дейността

Чрез системата за управление на непрекъснатостта на дейността се цели да се подготвят, предоставят и поддържат
мерки за контрол и възможности за управление на цялостната способност на организацията да продължи да действа
по време на различни прекъсвания. Като всяка друга система за управление има следните основни елементи:
•

политика

•

компетентен персонал с определени отговорности

• процеси за управление, свързани с политика, планиране, внедряване и действие, оценяване на резултатността, преглед от ръководството, постоянно подобряване
• документацирана информация, осигуряваща годни
за одит доказателства.
Използваният модел „планиране – изпълнение – проверка
– действие“ осигурява съгласуваност с други стандарти за системи за управление, като ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001 и ISO 28000,
като по този начин подкрепя последователността и интегрираното внедряване и функциониране със съответните
системи за управление.
БДС EN ISO 22301 Сигурност и устойчивост. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността.
Изисквания установява общи правила, предназначени за
всички организации, независимо от техния вид, големина
и естеството на дейност. Степента на прилагането им зависи от работната среда и сложността на организацията.
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Стандартът е приложим за всички организации, които:
• внедряват, поддържат и подобряват системата
за управление на непрекъснатостта на дейността
• се стремят да осигурят съответствие със заявената политиката за непрекъснатост на дейността
• се стремят да продължат да доставят продукти
и услуги с приемливо предварително определен капацитет по време на прекъсване
• желаят да повишат своята устойчивост чрез
ефективно прилагане на тази система.

Висшето ръководство трябва да доказва своето лидерство
и ангажимент като политика, интегриране на изискванията
на системата в бизнес процесите на организацията, да осигурява необходимите ресурси, насърчава персонала и да се
стреми към постоянно подобряване.

Стратегии и решения за
непрекъснатост на дейността
Въз основа на резултатите от анализа на въздействието
върху дейността и оценяването на риска организацията
трябва да идентифицира и да избере стратегии за непрекъснатост на своята дейност, които разглеждат варианти
за преди, по време и след прекъсване. Стандъртът помага
за избора на стратегии и решения, както и обезпечаването
им с необходимите ресурси – персонал, информация и данни, физическа инфраструктура като помещения, работни
места или други съоръжения и свързаните с тях комунални услуги, оборудване и консумативи, информационни
и комуникационни технологии, транспорт и логистика,
финанси, партньори и доставчици.
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Винаги е важно първо да се определи контекстът на организацията, да има разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни, на правните и регулаторни изисквания. Обхватът на системата се определя, като
се вземат предвид външните и вътрешните обстоятелства,
регулаторните изисквания, мисията, целите и задълженията на организацията. Трябва да се определят частите на
организацията, които да бъдат включени в системата, като
се вземат предвид местоположение, големина, естество
и сложност, както и да се идентифицират продуктите и
услугите.

Необходимо е също да се определят рисковете и възможностите, както и целите по непрекъснатост на дейността.
Когато планира как да постигне целите, организацията
трябва да определи:
•

какво ще се прави,

•

какви ресурси ще са необходими,

•

кой ще носи отговорност,

•

как ще бъдат оценявани резултатите.

Организацията трябва да определи и да осигури необходимите ресурси за създаване, внедряване, поддържане и
постоянно подобряване на системата – компетентност и
отговорност на персонала, обмен на информация – вътрешен и външен, документиране.
Стандартът посочва какво е необходимо за оперативно
планиране, както и да се гарантира, че процеси, възложени
на подизпълнители и веригата за доставки, се управляват.
Задължителен е също и анализ на въздействието върху
дейността, за да определят приоритетите и изискванията
за непрекъснатост. Трябва например да се идентифицират
дейностите, които подпомагат предоставянето на продукти и услуги, както и времевата рамка, в която въздействието от невъзстановяването на дейности би станало неприемливо за организацията. Организацията трябва да внедри
и поддържа процес за оценяване на риска.

Организацията трябва да създаде и поддържа структура за
реакция, която ще позволи навременното предупреждаване и комуникация със съответните заинтересовани страни. Необходимо е да има отговорни компетентни екипи за
реагиране на прекъсвания, които да:
• оценяват естеството и степента на прекъсване и
потенциалното му въздействие
• оценяват въздействието върху предварително
определени прагове, които оправдават започването на
официално реагиране
• задействат подходящи мерки за реагиране с цел
непрекъснатост на дейността
• планират действия, които трябва да бъдат
предприети
• определят приоритети (като безопасността е
първи приоритет)
• наблюдават въздействието на прекъсването и
реакцията на организацията
• активират решенията за непрекъснатост на
дейността
• обменят информация със съответните заинтересовани страни, компетентни органи и медиите.

БДС Компас, брой 1/2021
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ТЕМА НА БРОЯ

Организацията трябва да документира и поддържа планове и процедури за непрекъснатост на дейността, които
най-общо да съдържат: намерение, обхват и цели, роли и
отговорности на екипа, действия за прилагане на решенията, поддържаща информация, вътрешни и външни взаимозависимости, изисквания за ресурси, изисквания за
отчитане.

Оценяване на резултатността
Организацията трябва да определи какво е необходимо да
се наблюдава и измерва, приложимите методи за наблюде-
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ние, измерване, анализ и оценяване, кога да се извършва
наблюдението и измерването, кога и от кого да се анализират и оценяват резултатите. Описва се как и кога се прави
вътрешен одит и преглед от ръководството.
И както при всички системи за управление важно е и тази,
за непрекъснатост на дейността, да се усъвършенства
постоянно.
(БДС Компас)

НА ФОКУС

Човешките ресурси – основният актив
на всяка организация
БИС предлага колекция от стандарти за устойчивост и развитие на човешкия капитал
Живеем в така наречения свят на VUCA (volatile,
uncertain, complex, ambiguous) (променливост, несигурност, комплексност и неяснота).

• БДС ISO 30414:2019 Управление на човешките
ресурси. Насоки за анализ и оценка на човешкия капитал, вътрешен и външен (на англ. език)

Променливост (volatility): описва естеството, скоростта,
динамиката и важността на промените, които ежедневно
се случват около нас и с които трябва да се справяме.

• БДС ISO 30401:2018 Системи за управление на
знанията. Изисквания (на бълг. език)

Несигурност (uncertainty): описва невъзможността да
предугадим възникващи проблеми и събития.

• БДС ISO 10015:2020 Управление на качеството.
Указания за управление на компетентността и развитие на персонала (на бълг. език)

Комплексност (complexity): описва смущаващата и често
дори съкрушаваща сложност и хаос от множество взаимовръзки и променливи, характеризиращи ситуацията, в
която се намираме.

• СД ISO/TS 24179:2020 Управление на човешките
ресурси. Показатели за измерване на професионалното здраве и безопасност (на англ. език)

Неяснота (ambiguity): описва неясното значение на нещата, в резултат на което не съумяваме да разберем ситуацията, в която се намираме, използвайки предишния си опит
и знания.

• СД ISO/TR 30406:2018 Управление на човешките
ресурси. Управление на устойчивата заетост в организацията (на англ. език).
Колекцията е предназначена за:

Пандемията от COVID-19 извади бързо този свят пред
очите на цялото човечество. Много от уменията, които
традиционно бяха нужни за успех в бизнеса, се промениха, много от уроците на успешни в 20-и век бизнес лидери
са неадекватни днес. Тежките препятствия през бизнеса в
цял свят, независимо от дейността, обхвата и големината,
показаха важността на човешките ресурси – не само подходящите кадри, но и изискванията за гъвкавост, нови умения, работа от вкъщи, дигитализация, сигурност, безопасна работа, мобилни работни места. И колкото и скоростно
и непредвидимо да се променя светът, то стандартите са
една сигурна основа, върху която бизнесът винаги може
да стъпи.

• всички организации, независимо от големината
и вида им, с различен предмет на дейност, които се
стремят към подобряване на процесите по подбор на
персонал

Българският институт за стандартизация предлага втора
колекция от стандарти, този път озаглавена „Управление
на човешките ресурси – стандарти за устойчивост и
развитие на човешкия капитал в организациите”, която
е продължение на колекцията стандарти в тази област от
2020 г. Тя има за цел не само да акцентира върху подобряването на процесите по подбор на персонал, но и се фокусира върху аспекти като анализ на външния и вътрешния
човешки капитал, оценка на компетентността и развитието
на персонала, начините за измерване на професионалното
здраве и безопасността при работа, разработването на система за управление на знанията по изискванията на конкретния стандарт.

Цената на колекцията е 174 лв. с ДДС, като отстъпката
е 40 % в сравнение със закупуването на стандартите по
отделно.

•

специалисти по човешки ресурси

•

академични специалисти и студенти

•

разработващите подобни свързани стандарти

• синдикати и други представители на работници и
работодатели
• други, които се интересуват от професията по
управление на човешките ресурси.

(БДС Компас)

Новата колекция е достъпна онлайн и включва следните
стандарти и стандартизационни документи:
• БДС ISO 30408:2016 Управление на човешките
ресурси. Общи указания за управление на човешките
ресурси (на англ. език)
БДС Компас, брой 1/2021
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ОПИТ

Ирен Дабижева: Осъществихме важни
дейности в условия на пандемия
Как COVID-19 ни изправи пред предизвикателството да осигурим непрекъснатост
на работата и да запазим здравето на служителите

Визитка

Ирен Дабижева, изпълнителен директор на Българския
институт за стандартизация

Пандемията от COVID-19 ни връхлетя
през пролетта на 2020 г. неочаквано и
безмилостно. Тя ни изправи пред тежки
предизвикателства, от една страна – да
осигурим непрекъснатост на работата, от
друга – да запазим здравето на служителите.
Дейностите по стандартизация изискват
ежедневна работа, извършвана с максимална съсредоточеност. Някои от тях могат да се извършват само от офисите на
БИС, други могат да се изпълняват дистанционно. За да опазим живота и здравето на персонала, се наложи още през
пролетта на миналата година да преминем на работа по графици, съставяни от
ръководителите на отдели и сектори. Това
се направи, за да има по един служител в
стая присъствено, бяха осигурени маски
за всеки и дезинфектанти за всички помещения.
Обслужването на клиентите продължи по
електронен път. По време на извънредното положение през миналата пролет забранихме със заповед достъпът на външни лица до сградата на БИС. Контактите
с членовете на техническите комитети
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и експертите се осъществяваха само по
телефон или чрез имейли. Не се провеждаха присъствени събирания на технически комитети, работни групи, технически
съвети, както и на контролния и управителния съвет. Прекратихме плащания на
място в касата на БИС. Тези мерки продължават и досега, с изключение на това,
че вече са възможни посещения в библиотеката.
Трябва да се отбележи, че интересът към
продуктите и услугите, предлагани от
БИС, се запази в голяма степен. Спадът
в продажбите беше по-малък от очакваното. Пандемията наложи ограничения
на някои разходи, например на командировките, и БИС приключи финансовата
2020 г. с печалба, която съгласно нормативните ни документи беше разпределена
във фондовете за подкрепа на дейността
по стандартизация.
В края на 2020 г. започнахме с онлайн
семинари по теми, свързани с конкретни
стандарти. Продължаваме и до сега, като
тези семинари се радват на добра посещаемост. Това е удачна форма, с която ще
продължим и занапред.

на система и нов сайт. Всеки, който е преминал през това,
знае, че такава промяна е свързана с множество проблеми,
които се изчистват трудно и продължително. В БИС всички служители, независимо дали са в специализираната или
в общата администрация, работят със софтуерната система, чрез която се управляват всички дейности в БИС – от
въвеждането и издаването на новите стандарти, до поръчките и продажбите. На всички се наложи да се обучават за
работа със системата в условията на посменна работа по
график, което само по себе си е голямо предизвикателство.

Успяхме през септември да проведем Общото събрание на
БИС присъствено, при спазване на всички мерки за безопасност. Това е върховният управителен орган, който одобрява годишния доклад за дейността на института, финансовите отчети, следващия бюджет и т.н.

Ръководството на БИС е благодарно на всички колеги,
които съзнателно и отговорно изпълняваха трудовите си
задължения – присъствено или дистанционно, които положиха усилия да усвоят работата с новата система и които
вложиха не само труд, но и сърце, за да продължим да изпълняваме отговорните си задачи като национален орган
за стандартизация в България.

Предизвикателствата на пандемията бяха големи, но към
тях се добавиха и други – въвеждането на нова софтуер-

БДС Компас, брой 1/2021

ОПИТ

През 2020 г. осъществихме важни за института дейности,
като ресертификация по ISO 9001, съчетана с оценка по
критериите за членство в европейските организации по
стандартизация CEN и CENELEC. Ресертификационният
одит се проведе неприсъствено, но с необходимата взискателност, и приключи с продължаване на сертификата на
БИС за още три години. Докладът за проведената оценка по
критериите за членство беше изпратен в посочения срок, а
в писмото от Центъра за управление на CEN/CENELEC за
пореден път ни беше поставена оценка „отличен“.
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Знаете ли, че:

Какво трябва да знаем
за маските за лице
Европейското ръководство СД CEN/CWA 17553 е достъпно безплатно

СД CEN/CWA 17553:2020 Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за
изпитване и използване определя минималните изисквания за проектиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба. Стандартизационният
документ се предлага безплатно от БИС.
В повечето европейски страни маските за лице, които
често не са включени в обхвата на разпоредбите за лични предпазни средства (ЛПС) и медицинските изделия, се
превърнаха в основен елемент от националните стратегии
за постепенна отмяна на въведените ограничителни мерки. Това е причината Европейската комисия да установи
спешната необходимост от хармонизирано и съгласувано
ниво на безопасност на маските за лице. Публикуваният
стандартизационен документ е плод на колективна работа
на европейски експерти, добавили своя опит към вече съществуващи национални указания.
Маските за лице са предназначени за използване от хора,
които не показват никакви клинични симптоми на вирусна или бактериална инфекция, и които не влизат в контакт
с проявяващите такива симптоми. Те не са подходящи за
деца под 3-годишна възраст, а тези до 12 години е добре
да бъдат наблюдавани, докато носят маска. Критериите
обаче за минимална възраст могат да бъдат по-високи в
зависимост от националните препоръки. Маската свежда
до минимум разпространението на респираторни капчици
на слюнка, храчки или секрети по време на разговор, при
кашляне или кихане. Може също да ограничи проникването им в областта на носа и устата, както и да предпазва от
контакт с ръцете.
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Този документ определя минималните експлоатационни
показатели, определени са също подходящите методи за
изпитване, а някои препоръки за използване са дадени като
примери. Документът изрично подчертава, че маските не
подлежат на задължително оценяване на съответствието
от нотифицирани органи или лаборатории. Техният дизайн в съответствие с приетите най-добри практики и контрол на качеството на продукцията остават отговорност на
производителя. Но може да се наложи производителят да
се обърне към лаборатория, за да провери необходимите
характеристики.
Маските покриват носа, устата и брадичката (зона на
покритие, както е показано на фигура 1) и не трябва да
включват никакви клапани за вдишване и/или издишване.

Фигура 1 – Зона на покритие на маските за лице
за населението

Производителят съхранява на разположение цялата необходима документация за използваните материали. Препоръки от типа „направи си сам” са дадени в информационно
приложение. Производителят извършва визуална проверка, като не трябва да се виждат дефекти (разкъсвания,

Бигониална
широчина

Дължина брадичкакорен на носа

132,5 – 144,5 mm

123 – 135 mm

отделяне на връзките/ленти за уши/глава, по-неточно прилягане, деформация, износване и т.н.).
Ако материалът е бил предварително изпитан от доставчика му, се извършва проверка на резултатите.
Обхватът на размерите на лицето и главата на възрастни и
деца са дадени на фигура 2 и 3 като насоки.

Междуочно разстояние
65 – 71 mm

Знаете ли, че:

Изисквания

Дъга ушни хрущялибрадичка
295 – 315 mm

Фигура 2 – Размери на лицето и главата на възрастен

Възрастова
група

Скула–скула

Корен на носа–
брадичка

Ушен хрущялушен хрущял

Обиколка на
главата

3 – 5 г.

88 – 109 mm

93 – 127 mm

202 – 253 mm

477 – 549 mm

6 – 9 г.

94 – 116 mm

105 – 136 mm

220 – 279 mm

500 – 560 mm

10 – 12 г.

98 – 121 mm

114 – 146 mm

233 – 290 mm

515 – 580 mm

Фигура 3 – Размери на лицето и главата на дете
Маските се предпазват от всякакви механични повреди и замърсявания преди използване. Единичните или
групови опаковки са по преценка на производителя.
Материалите трябва да могат да издържат на използване и
носене през целия им експлоатационен живот, посочен от
производителя. Той трябва да вземе предвид следното при
избора на материал:
• Да е подходящ за дишане
• Способността му да абсорбира влагата, за да предотврати стичането на кондензацията й
• Адекватност на характеристиките за биосъвместимост на материалите, които влизат в пряк контакт с кожата. Не трябва да има сведения, че тези

материали причиняват дразнене, алергенни ефекти
или друг токсичен ефект. Ако е приложимо, оценяването трябва да се извърши чрез анализ в „Информационен лист“ за безопасност за използваните материали, оцветители и заключителната обработка. Това
оценяване е отговорност на производителя.
При избора на материали производителят трябва да вземе
предвид способността им да бъдат рециклирани или да се
поддават на биологично разпадане, за да се пази природата.
Маските за многократно използване трябва да издържат на
броя цикли на почистване, заявени от производителя (поне
5 цикъла на почистване) с минимална температура на пране от 60 °C. Документът подробно посочва и изисквания
за циклите на почистване. Частите на маската не трябва да
имат остри ръбове или грапавини.
БДС Компас, брой 1/2021
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Разглеждат се две нива на маски според тяхната ефективност на филтриране с частици от около 3 (± 0,5) μm – при
70 % и 90 %. В някои държави се прилагат национални
разпоредби за определяне на различно ниво на ефективност на филтриране при изпитване с частици, различни от
3 (± 0,5) μm. Връзката/лентата за уши/глава трябва да бъде
проектирана така, че маските да могат лесно да се слагат
и свалят. Тя трябва да издържа на 5 цикъла на слагане и
сваляне (нахлузване и изхлузване) и трябва да се проверява на поне трима участници в изпитването с различна
морфология. Дадени са и препоръки за ширити, ластични
ленти и др.

Методи за изпитване
Преди да пусне на пазара каквато и да е маска, производителят трябва да извърши изпитвания за проверка и валидиране в своето предприятие или в сътрудничество с лаборатория за изпитване. Той трябва да въведе и документира
рутинни проверки (част от управлението на производството), за да гарантира експлоатационните показатели. Документът посочва как се прави визуална проверка, изпитвания за якост на връзките, за ефективност на филтриране на
материала и др.

Маркировка и инструкции за използване
Маските трябва да бъдат ясно и трайно маркирани и маркировките да бъдат четливи през прозрачна опаковка и да
съдържат най-малко следното на официалния език в държавата:
• Наименование на производителя, търговска марка
или друго средство за идентификация.
• Пощенски или интернет адрес, на който може да се
установи връзка с производителя.
• Средство за идентификация на продукта, например
партиден номер.
• Означението „Маски за лице за населението съгласно CWA”, последвано от изданието на документа или
националното означение, последвано от CWA.
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• Нивото на ефективност на филтриране.
• Тип на маските за лице за населението, т.е. за
„многократно” или „еднократно” използване.
• Вид потребители, т.е. „дете” или „възрастен”.
• Предупреждение за ограничаване на възрастта, т.е.
„Не е подходящо за деца под 3-годишна възраст.”
• Условия на съхранение.
Информацията, предоставена от производителя в инструкциите за използване, трябва да включва най-малко следното:
• Инструкции за почистване (пране и сушене).
• За многократно използваните маски – максималния
брой цикли на почистване, за които се гарантира, че
са съвместими.
• Предупреждения.
Документът посочва как да се използват маските – слагане, сваляне, почистване, изхвърляне. Списък показва какво
да се избягва:
• Маските не могат да се използват за защита срещу
химикали.
• Обеззаразяването чрез замразяване не е възможно.
Вирусният или бактериалният агент се задържа и при
4 °C, без да губи своя инфекциозен характер.
• Правилата за физическа дистанция трябва да се
спазват, доколкото е възможно, дори ако се носи
маска.
• Не се препоръчва изваряване на маски, освен ако не
е потвърдено от производителя. Не се гарантира, че
тъканта може да издържи температурата на кипяща вода от 100 °C, без да се разгради.
Обикновено не се препоръчва дезинфекциране на маските
преди носене, ако цикълът на почистване се спазва.
(БДС Компас)

