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УТВЪРДИЛ: 

Ректор на ТУ-Варна: 

               /проф. д-р инж. Росен Василев/ 

КОРИГИРАЛ ДОКУМЕНТА:

1. доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов – Р-л на ЦК на ТУ-Варна 

СЪГЛАСУВАЛИ ДОКУМЕНТА (Комисия по качество на ТУ-Варна):

№ Длъжност 
(Академична длъжност, Име, Презиме, 

Фамилия) 
Звено 

1
Зам. ректор 

ННППД доц. д-р инж. Николай Николаев Минчев Ректорат

2
Зам. ректор 

АВО доц. д. н. Тошко Христов Петров Ректорат 

3 Декан доц. д-р инж. Недялко Николаев Николов  ФИТА 

4 Преподавател доц. д-р инж. Кирил Янков Киров  кат. ТМММ

Документът е първоначално приет с решение на Академичния съвет на  

Технически Университет – Варна,  с протокол № 14 от 11.06.2012 год. 

Документът е с последна актуализация с решение на Академичния съвет на

Техническия Университет – Варна, и утвърден с протокол № .... от .........2017 год. 

Документът заменя следния документ от СУК: 

№ Наименование Заменя 

10
„Организационна структура за мониторинг и управление на 
СУК в Технически университет - Варна”, приет от АС на 
11.06.2012 г., с протокол № 14. 

Документ от 
СУК № 10.
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1. Организационна структура за мониторинг и управление на СУК в ТУ – Варна. 

Организационната структура за мониторинг и управление на СУК в ТУ-Варна е в 
съответствие с чл. 53 от раздел IX от Правилника за устройството и дейността на 
ТУ-Варна и има следния вид: 

Ректор на 
ТУ-Варна

Председател 
на Комисия 

по качеството

Отговорник в основно 
звено (факултети, 

колежи, департаменти) 
или неакадемично 

звено

Екип от 
вътрешни 
одитори

Отговорник по 
СУК в катедра

Членове на 
комисията по 
качеството

Р-л на ЦК при 
ТУ-Варна

2. Примерния състав на „Комисия по качеството” се състои от: 

 Председател – Ресорен Заместник ректор или друг определен от Ректора на 
ТУ-Варна хабилитиран преподавател; 

Членовете на комисията по качеството включват: 

 Ръководител на Център по качеството при ТУ-Варна; 

 Заместник ректори, декани на факултети, ръководители и хабилитирани лица 
от катедрите, колежите и департаментите на ТУ-Варна; 

 Други лица, свързани с дейността на ТУ – Варна и управлението на качеството 
по преценка на Ректор. 

3. Права и задължения на членовете на комисията по качество: 

 Координират дейностите, свързани с управление на качеството в ТУ-Варна‘ 

 Извършват преглед и съгласуване на нови и коригирани документи от СУК за 
съответствие със изискванията на други вътрешни, нормативни и/или 
стандартизационни документи, касаещи системата за управление; 

 Контролират дейностите по управление на качеството в структурните звена на 
ТУ-Варна; 

 Участват в периодични анализи на СУК и изготвят предложения до 
Ръководството на ТУ-Варна за развитие и усъвършенстване на СУК; 

Комисията по качество се определя със Заповед на Ректора на ТУ-Варна. 
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4. Отговорници по качеството в основните звена на ТУ – Варна 

 Определят се по предложение на Декана на факултета /Ръководителя на 
неакадемичното звено/ и се утвърждават от Ректора; 

 Права и задължения: 

 Координират дейностите свързани с управление на качеството във 
факултета/неакадемичното звено;  

 Поддържат в актуалност контролираните копия на приложимите в звеното 
документи от системата за управление по качеството. Запознават Ръководителя и 
колектива на звеното за новосъздадени и/или настъпили промени/актуализации в 
документите от СУК. 

 Участват в обучения по въпросите на управление на качеството и СУК на 
ТУ-Варна; 

 Участват в планирането, провеждането, отчитането и анализа на 
резултатите от вътрешни и външни одити на ниво факултет/звено; 

 Подготвят периодичните отчети на дейността на ниво факултет/звено; 

 Участват в подготовката и обобщаването на резултати  от провеждани 
анкетни проучвания, подготовка за акредитационни процедури и др. 

5. Отговорници по СУК на ниво катедра (неакадемично звено): 

 Предлагат се от Ръководител катедра и се утвърждават от Декана на факултета, 
респективно от Ръководителя на неакадемичното звено; 

 Права и задължения: 

 Координират дейностите свързани с управление на качеството в катедрата;  

 Поддържат в актуалност контролираните копия на приложимите в звеното 
документи от системата за управление по качеството. Запознават Ръководителя и 
колектива на звеното за новосъздадени и/или настъпили промени/актуализации в 
документите от СУК. 

 Участват в обучения по въпросите на управление на качеството и СУК на 
ТУ-Варна; 

 Сътрудничат на одиторските екипи при провеждане на вътрешни и външни 
одити на нива катедра/факултет/звено и/или Университет при необходимост; 

 Участват в подготовката и обобщаването на резултати  от провеждани 
анкетни проучвания, подготовка за акредитационни процедури и др. 

Отговорниците по СУК се определят от ръководствата на звената, а Екипа от 
вътрешни одити се определя и назначава съгласно разпоредбите на процедура 
„Одити“. 

6. Препратки 

Правилник за устройството и дейността на ТУ-Варна 

Одити 

Правилник за устройството и дейността на Център по качеството при ТУ-
Варна 


