ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години сме свидетели на много бедствия, терористични атаки и други
големи инциденти, които показаха колко важно е да се реагира своевременно и
ефикасно, за да се спаси човешки живот, да се смекчат вредите и щетите и да се
осигури основно ниво на непрекъснатост на критични обществени функции. Сред тези
функции са здравни услуги и спасителни дейности, снабдяване с вода и храна, доставка
на електричество и горива. И докато в миналото фокусът на реакцията при инциденти е
бил национален, регионален или в рамките на отделната организацията, то днес и в
бъдеще е необходим многонационален подход с участието и взаимодействието на
голям брой организации. Това е резултат от взаимовръзки и взаимозависимости между
правителства, неправителствени, търговски и индустриални организации в световен
мащаб.
Предлаганата колекция от стандарти със заглавие „Сигурност на обществото и
гражданите” e актуализирана, като е включено новото издание на БДС EN ISO
22300:2018 на английски език, а за удобство на потребителите е оставено и старото
издание на български език.
Колекцията включва официалните издания на следните стандарти:
БДС EN ISO 22300:2018
(на англ. език)

Сигурност и устойчивост. Речник (ISO 22300:2018)

БДС EN ISO 22300:2015
(отменен)

Сигурност на обществото. Терминология (ISO 22300:2012)

БДС EN ISO 22301:2015

Сигурност на обществото. Системи за управление на
непрекъснатостта на дейността. Изисквания (ISO 22301:2012)

БДС EN ISO 22313:2015

Сигурност на обществото. Системи за управление
непрекъснатостта на дейността. Указания (ISO 22313:2012)

БДС ISO 22320:2013

Сигурност на обществото. Управление на действия при извънредни
ситуации. Изисквания за реакция при инциденти

Предлаганите стандарти съдържат терминология, изисквания и указания за управление
на непрекъснатостта на дейността на фирмите и организациите в условия на кризи и
при извънредни ситуации, а също така и изисквания за реакция при инциденти.
Тази колекция дава възможност на публични и частни организации, чиято дейност е
свързана с реагиране при кризи, да усъвършенстват своите способности за справяне
при различни извънредни ситуации (например кризи, разрушения и бедствия).
Многобройните функции на реагирането при кризи се изпълняват съвместно от
организации както от частния сектор, така и от държавни органи, като те имат различни
нива на отговорност. Минималните изисквания, съдържащи се тези стандарти, дават
основата за действие с оптимална обща ефективност на участващите организации.
Колекцията е предназначена за всякакви организации с различен предмет на дейност и
големина, които се стремят към подобряване на своите функции за непрекъснатост на
дейността си в условия на кризи и извънредни ситуации. Може да бъде полезна също за
държавни организации, за големи и малки общини и общински ръководства и за частни
фирми за търговска сигурност и охрана и други.
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