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1. Цел 

Да се регламентират видовете одити и начина за управление на одити в 
Технически университет – Варна, с цел мониторинг на състоянието и 
усъвършенстването на действащата система за управление на университета.1  

2. Видове одити на системата за управление на качеството 

 Одити от първа страна – извършват се от квалифицирани одитори на 
Технически Университет – Варна за: 

a) определяне на степента на съответствие на системата за управление на 
Технически университет - Варна, с критериите на одита (нормативни и 
стандартизационни изисквания, изисквания на НАОА, изисквания на системата за 
управление на качеството или др. специфични изисквания на ръководството на 
университета) ; 

b) определяне на степента на съответствие на дейностите, процесите и 
продуктите с изискванията и утвърдените регламенти (вътрешни правилници, 
процедури, наредби и др.) от системата за управление на Технически университет - 
Варна; 

c) оценяване на способността на системата за управление да осигури 
спазването на правните, договорните или на други изисквания, възприети от 
Технически университет - Варна; 

d) оценяване на ефикасността на системата за управление за постигане на 
определените политика и цели на Технически университет - Варна; 

e) определяне на областите за потенциално подобряване на системата за 
управление на Технически университет - Варна. 

 Одити от втора страна – извършват се за оценка на организации, доставчици 
на продукти или услуги на Технически университет – Варна. Изпълняват се от 
квалифицирани одитори на Технически Университет – Варна или наети за целта 
независими одитори. 

 Одити от трета страна – извършват се  за определяне на степента на 
съответствие на системата за управление на Технически университет - Варна, с 
критериите на одита (които може да са нормативни и стандартизационни 
изисквания, изисквания на системата за управление на качеството или др. 
специфични изисквания и цели на ръководството на университета). Изпълняват се 
с цел сертифициране на Технически университет – Варна за съответствие с 
действащи национални, европейски и/или международни стандарти и/или 
нормативни изисквания. Провеждат се от квалифицирани одитори от избрана 
сертифицираща (класификационна) организация, притежаваща валидна 
акредитация. 
 

3. Вътрешни одити 

3.1. Отговорности за управлението на вътрешни одити 

3.1.1. Одитите от първа страна (наричани още „вътрешни одити“) в Технически 
университет – Варна се управляват с отговорността на Ректор и Ръководителя 
на център по качество, съгласно предвидените разпоредби на „Правилник за 
устройството и дейността на център по качеството при Технически университет 

                                                      
1

 Настоящата процедура е в съответствие с принципите и указанията, залегнали в стандарт                
БДС EN ISO 19011:2011. 
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– Варна“. 

3.1.2. За всеки одит от първа страна се сформират одитни екипи от специалисти от 
звената на Технически университет-Варна, които се състоят по възможност от 
поне двама одитори, предложени от Ръководителя на Център по качеството и 
утвърдени от Ректора чрез заповед.  

3.1.3. В отделни случаи е допустимо екипа да включва само един или повече от 
двама одитора по преценка на Ръководителя на център по качество, в 
зависимост от сложността на процесите, критериите, целите и обекта на одита.  

3.1.4. Всички използвани одитори в екипите трябва да притежават необходимата 
компетентност и да отговарят на следните условия:  

a) да са преминали обучение за одитори на системи за управление (в Център 
по качество при Технически университет - Варна или друга външна обучаваща 
организация), удостоверено с валиден сертификат за придобита квалификация;  

b) да са независими от персонала на звената или процесите, които ще 
одитират, с цел избягване на конфликт на интереси;  

c) да имат опит и/или познания за начина на протичане на процесите и 
документацията, които ще одитират. 

3.1.5. Когато одитния екип е съставен от повече от един одитор, най-опитния или 
квалифициран от състава одитор се назначава за Водещ на екипа одитори. 
Водещият одитор носи отговорност за: 

a) Планиране и съгласуване с одитираните датата(и), часа на започване и 
завършване на одита в определените на екипа звена; 

b) Провеждането, документирането и докладването на резултатите от одита,  

c) Разпределението на задачите между останалите одитори от екипа, в рамките 
на одита.  

3.1.6. Вътрешните одитори преминават допълнителни и опреснителни обучения 
поне веднъж годишно, както и специален инструктаж от Център по качество, 
непосредствено преди извършване на всеки вътрешен одит. 

3.1.7. Членовете на одитните екипи се запознават предварително с настоящата 
процедура, приложимата документация на одитираните звена или процеси, 
допълнително посочени изисквания към одита, както и с докладите от 
предходни вътрешни/външни одити на звената или процесите. 

3.1.8. Ръководителите на одитираните звена на Технически университет – Варна 
са задължени да оказват съдействие на екипа от одитори за правилното и 
срочно провеждане на одита в звеното, както и да предприемат необходимите 
действия, в случай на открити констатации по време на одита (виж т. 3.5).  

3.2. Планиране на вътрешни одити 

3.2.1. До края на всяка календарна година се изготвя план на вътрешните одити в 
Технически университет – Варна (виж форма ТУ 09.09). Планът за одити се 
изготвя с отговорността Ръководителя на центъра по качеството, съгласува се 
от Комисията по качество и се утвърждава от Ректора на Технически 
университет - Варна. 

3.2.2.  Планът се организира по структурни звена и обхваща период от една 
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календарна година, като се посочват месеците през които са планирани одити.  

3.2.3.  При съставяне на плана на одитите се вземат под внимание резултатите от 
предишни одити, като по преценка на Ръководителя на Център по качеството в 
онези структурни звена, в който са констатирани по-съществени или по-голям 
брой отклонения от изискванията при проведени в предишни периоди одити е 
възможно броят на следващите одити да бъде завишен, с цел засилване на 
контрола.  

3.2.4. При изготвянето на плана и заповедта (виж т. 3.3.) за вътрешни одити, за 
вътрешна проверка се включват приоритетно онези академични звена (катедри, 
колежи), които подлежат на акредитация от страна на НАОА, в рамките на 
календарната година. Информация за това се предоставя до Центъра по 
качество от страна на Заместник ректор АВО.  

3.2.5. При съставянето на плана за вътрешни одити се отчитат периодите на 
повишено натоварване на академичния и административния персонал 
(например семестриален контрол, сесии, кандидатстудентски сесии, други 
външни одити или проверки и т.н.), официалните празници и периодите за 
платен годишен отпуск на служителите. 

3.2.6. В зависимост от целите на одита, е възможно вътрешните одити да бъдат 
ориентирани към проверка на: 

a) Степента на постигане на Целите по качество и Политиката по качество на 
Технически университет – Варна; 

b) Степента на съответствие на практиката, спрямо изискванията на 
Системата за управление на качество, законовите и стандартизационните 
изисквания, изисквания за акредитация и др.; 

c) Степента на зрялост на процесите и системата по качество; 

d) Откриване на причини за констатирани съществени несъответствия в 
практиката, констатации от класификационни и акредитиращи организации, 
оплаквания или сигнали от потребители на образователните услуги на 
университета, както и на заинтересовани страни; 

e) Други стратегически и специфични цели на Ръководството на 
университета; 

3.2.7. Ректора има право да разпорежда провеждането и на извънредни вътрешни 
одити (извън планови одити) на системата за управление или на отделни нейни 
процеси, звена или регламенти, в случаите на възникнала необходимост 
съгласно т. 3.2.5. 

3.3. Извършване на вътрешни одити 

3.3.1. Във връзка с извършването на всеки планиран или извънреден одит се 
издава заповед от Ректора на Технически университет – Варна, най-малко една 
седмица, преди започване на одита.  

3.3.2. Заповедта се подготвя от Ръководителя на център по качество и се 
съгласува при необходимост от Комисията по качество преди да се утвърди от 
Ректора. В заповедта се уточняват: 

a) Целите, критериите и периода(ите) на извършване на одита; 

b) Обектите на отделните екипи в рамките на одита, като се вземат под 
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внимание компетентността на одиторите и екипите от одитори, както и 
независимостта им от одитираните процеси или звена; 

c) Изискванията за осигуряване на сигурност на информацията, и опазването 
на професионалната тайна по време и след завършване на одита; 

d) Възлагане на ролите и отговорностите (водещи одитори и членове в 
екипите); 

e) Използването на подходящи методи за вземане на извадки и 
доказателства от одита, ако е приложимо; 

f) Сроковете, формите и начините за докладване на констатациите, 
резултатите и препоръките от одита;  

g) Извършването на подходящи действия след одита, ако е приложимо;  

3.3.3. Утвърдената от Ректора заповед се разпространява чрез Деловодството на 
Технически университет – Варна до всички звена и одитори, участващи в одита. 

3.3.4. Одитът се извършва от упълномощените вътрешни одитори или екипи от 
одитори, отговарящи на изискванията на т. 3.1.4., при спазване на следните 
принципи (виж БДС EN ISO 19011:2011): 

a) Принципност. Одиторите и лицата, участващи в одита, трябва: 

 да изпълняват своята работа с честност, старание и отговорност; 

 да съблюдават и спазват всички приложими външни и вътрешни 
изисквания; 

 да доказват своята компетентност при изпълнение на работата си; 

 да изпълняват своята работа по безпристрастен начин, те. да бъдат 
справедливи и непредубедени във всички свои действия; 

 да бъдат чувствителни и неподатливи към всякакви влияния, които могат да 
бъдат оказани върху преценката им, докато извършват одит. 

b) Безпристрастно представяне на резултатите или задължението одиторите 
да докладват вярно и точно. Констатациите, заключенията и докладите от одита 
трябва да отразяват вярно и точно одитните дейности. Значими пречки, срещнати 
по време на одита и неразрешените различаващи се мнения между екипа от 
одитори и одитирания трябва да бъдат докладвани. Обменът на информация 
трябва да бъде верен, точен, обективен, своевременен, ясен и пълен. 

c) Дължима професионална грижа: прилагане на старание и преценка при 
извършване на одита.  Одиторите трябва да проверяват в съответствие с 
важността на задачите, които изпълняват и доверието, което им е оказано от 
одитираните и от ръководството на Технически университет - Варна. Важен фактор 
е способността одиторите да правят обосновани преценки във всички ситуации, 
възникнали при одита. 

d) Опазване на професионалната тайна. Одиторите трябва да проявяват 
дискретност при използването и защитата на информацията, придобита при 
изпълнение на одита. Информацията от одита не трябва да се използва 
неподходящо за лична изгода от одитора, Ръководството на университета или в 
ущърб на законните права на одитираните лица. 

e) Независимост: основа за безпристрастността на одита и обективността на 
заключенията от одита. Одиторите трябва да бъдат независими от дейността, на 
която извършват одит  и да действат непредубедено и без конфликт на интереси. 
Одиторите трябва да бъдат независими от оперативните ръководители на звеното 
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или процеса на който се извършва одит. Одиторите трябва да запазят обективност 
през целия процес на одита, за да осигурят, че констатациите и заключенията от 
одита са основани само на доказателства, открити по време на одита. В случай, че 
даден одитор установи, че е в положение на конфликт на интереси спрямо 
включването му в даден одит, то същия е задължен незабавно да докладва за това 
на Ръководителя на центъра по качеството. 

f) Подход, основан на доказателства: рационалният метод за постигане на 
надеждни и възпроизводими заключения от одита. Доказателствата от одита 
трябва да могат да бъдат проверявани. Обикновено те се основават на извадки от 
проверяваната информация, доколкото един одит се извършва в ограничен период 
от време и с ограничени ресурси. Трябва да се прилага подходящо използване на 
извадки, доколкото то е тясно свързано с доверието, което може да бъде гласувано 
на заключенията от одита.  

3.3.5. Одиторите извършват одита съобразно утвърдената от Ректора заповед и 
при спазване на принципите от т. 3.3.4. По време на одита се събира 
информация чрез: 

a) проверка на документи и записи; 

b) разговори с персонала в одитираното звено; 

c) проверка на факти, наблюдение на изпълнявани в звеното практики и др. 

3.3.6. Водещия одитор на всеки екип, преди започване на одита е задължен да 
осигури копие от заповедта за одит, както и поне две бланки от формуляр ТУ 
09.10 за документиране на евентуални несъответствия. При необходимост от 
повече бланки (при открити по-голям брой несъответствия) водещия одитор се 
обръща за съдействие към представителя на одитираното звено. Бланки от 
формуляр ТУ09.10 могат да бъдат размножени чрез ксерографиране или да се 
отпечатат от електронен файл от категорията Формуляри към процедура 
„Одити“ от специализирания сайт на СУК на Технически университет – Варна, 
на адрес: http://www.tu-varna.bg/tu-varnasuk/ от секция „Актуални документи 
от СУК“. Всички одитори от екипа трябва да са осигурени с персонални 
средства за водене на записи по време на одита. 

3.4. Документиране на резултатите от вътрешни одити 

3.4.1. Всички открити съществени несъответствия по време на одита се 
документират във формуляр (ТУ 09.10) от открилия ги одитор, съгласно т.3.5. 
Оригиналите на бланките, подписани от одитора и одитираното лице от звеното 
се прилагат към доклада от одита и се предават заедно с него. Копие от 
попълнените бланки ТУ09.10 се оставят и на представителите на одитираните 
звена за сведение относно констатираните проблеми и предприемане на 
съответни коригиращи действия. 

3.4.2. Крайните резултати от всеки вътрешен одит се документират чрез 
доклад, изготвен с отговорността на водещия одитор на екип. Доклада съдържа 
задължително следната информация: 

d) Дата(и) на проведения одит; 

e) Критериите спрямо които е проведен одита; 

f) Наименование на провереното(ите) звено(а), одитираните длъжностни лица 
и участвалите в екипа одитори; 

http://www.tu-varna.bg/tu-varnasuk/
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g) Кратко описание на проверените документи, данни и записи по критериите на 
одита разделени по обектите (звената); 

h) Опис на евентуално откритите несъответствия и/или добри практики по 
време на одита, разделени по одитираните обекти (звена); 

i) Препоръки и изводи относно изпълнението на изискванията и общо за 
резултатите от одита. 

3.4.3. При провеждане на одит с други специфични цели, докладите трябва да 
съдържат информация и по тези специфични цели (виж. т. 4). 

3.4.4. Водещият одитор е задължен да изготви и предаде доклад(и) от одита в 
определения в заповедта за одита срок. Одиторите от екипа участват и 
подпомагат водещия одитор при изготвянето на доклада от одита.  

3.4.5. Доклада от одита се предава както следва: 

a) Електронен файл във формат MS Word на емайл: quality.center@tu-
varna.bg; 

b) Хартиен документ в два екземпляра, подписани от членовете на одиторския 
екип и придружени с оригиналите на евентуално документираните в бланка 
ТУ09.10 несъответствия на Ръководителя на Център по качество на Технически 
университет - Варна; 

3.5. Действия при констатиране на несъответствия по 
време на вътрешен одит 

3.5.1. В случаите на открито съществено несъответствие в одитираното звено, 
спрямо приложими изисквания на СУК или други външни изисквания, с 
отговорността на открилия го одитор, същото се описва в графа „1. Описание 
на констатирано несъответствие“ от формуляр „Несъответствие от одит“ (ТУ 
09.10) и се подписва от одитора и одитираното лице от звеното. Оригиналът на 
попълнената бланка се съхранява от одитора и се предава, съгласно т. 3.4.5, а 
копие от бланката се изготвя и се остава в звеното за сведение. 

3.5.2.  В случаите на единични несъответствия или незначителни отклонения от 
практиката, които нямат съществени последици за качеството на изпълнение 
на процеса, е допустимо да не се завеждат в бланка ТУ 09.10, а само се 
описват като констатации в доклада от одита. 

3.5.3. При наличие на съществени несъответствия, Ръководителя на звеното е 
отговорен да извърши проучване за определяне на причината, която е довела 
до повдигнатото несъответствие. Той предлага съответстващо на причината на 
проблема коригиращо или превантивно действие за отстраняване на 
несъответствието и срок за изпълнението му, с цел недопускане на повторение. 
Информацията за това се вписва в графи 2, 3 и 4 от оригинала на заведената 
бланка ТУ 09.10., при Ръководител на център по качество в присъствието на 
одитора, който е повдигнал несъответствието. 

3.5.4. След изпълнение на коригиращото/превантивно действие, Ръководителя на 
звеното изготвя отчет за неговото изпълнение, като дейностите се вписват в 
графа 5 на ТУ 09.10. Повдигналия несъответствието одитор извършва проверка 
на предоставените доказателства от Ръководителя на звеното за резултата от 
изпълнението на действието (или на място в звеното при необходимост) и 

mailto:quality.center@tu-varna.bg
mailto:quality.center@tu-varna.bg
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вписва отчет за ефикасността му в графа 6 на ТУ 09.10. 

3.5.5. Одитора може да потвърди ефикасността на изпълненото действие или да го 
отхвърли, в случаите, когато констатираното несъответствие продължава да се 
наблюдава след изпълненото коригиращо/превантивно действие. В този случай 
необходимостта от допълнителни действия се определя от ресорен Заместник 
или Помощник ректор и се вписва от Ръководителя на център по качество в 
графа 7 на ТУ 09.10. Ръководителя на структурното звено се уведомява 
писмено за взетото решение за начина на разрешаване на възникналото 
несъответствие. 

3.5.6. Ръководителя на центъра по качество е задължен да съхранява докладите 
за несъответствия от одити ТУ09.10, заедно с докладите от одити и да 
проследява и осъществява мониторинг на сроковете и резултатите от 
изпълнението на коригиращите/превантивни действия по открити 
несъответствия от одити и да ги докладва на заседания на комисията по 
качество. 

3.5.7. Ръководителя на център по качество взема под внимание откритите 
несъответствия и резултатите от извършените коригиращи /превантивни 
действия в звената при следващия цикъл на планиране на вътрешни одити в 
Технически университет – Варна.  

3.6. Обобщаване, анализ и докладване на резултатите от 
вътрешни одити 

3.6.1. Ръководителя на Центъра по качество изготвя обобщен доклад - анализ от 
одитите, на базата на получените доклади от водещите одитори на екипи, които 
съдържат информация за: 

a) Периода на проведения одит; 

b) Критериите, спрямо които е проведен одита; 

c) Опис на евентуално откритите съществени и несъществени 
несъответствия, а също така и добри практики по време на одита, разделени по 
обектите (звената) на одит; 

d) Анализи и обобщени заключения относно изпълнението на целите и 
ефикасността на одита, анализи на причините на констатирани съществени 
несъответствия, резултата от изпълнението на коригиращи и превантивни действия 
по тях, както и обобщени изводи и препоръки за подобрения на СУК по резултатите 
от одита; 

e) Обобщена оценка за представянето на екипите от одитори, предложения 
за промени в процеса на одитиране, развитие на квалификацията или 
компетентността на одиторите при необходимост. 

3.6.2. Обобщените доклади или одиторски доклади от проведените одити 
(вътрешни одити, одити от втора страна или от трета страна от надзорни, 
акредитационни и сертификационни организации) в Технически Университет – 
Варна се обобщават и докладват пред Академичен съвет в рамките на 
ежегодния отчет на Центъра по качество на Технически университет - Варна. 

4. Специфични изисквания при одити от втора страна на 
организации, изпълняващи дейности за Технически университет 
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4.1. По предложение на Помощник или Заместник ректор АР и решение на Ректора 
на Технически университет – Варна  е възможно да се планират и провеждат 
одити на външни организации, изпълняваща цялостно или частично дадени 
спомагателни процес(и) от системата за управление по качеството, при 
предварителна договореност с тях. 

4.2. Когато е приложимо, механизмът на одитите на доставчици е възможно да се 
използва и за превантивна оценка на възможностите на даден потенциален 
доставчик да доставя качествени продукти и/или услуги на Технически 
университет – Варна. 

4.3. Времето, целите, критериите и обхвата на провеждания одит от втора страна 
на доставчик се определя от ресорен Заместник Ректор или Помощник Ректор, 
чийто ресор спада доставяната услуга или продукт и се съгласува 
предварително с одитираната организация.  

4.4. Одитите от втора страна се извършват от лица, квалифицирани като вътрешен 
одитор и запознати с изискванията на системата за управление на качество на 
Технически университет - Варна, при спазване на изискванията от т. 3.3 и т. 3.4. 
на настоящата процедура.  

4.5. Упълномощеното лице, провеждащо одита от името и за целите на Технически 
университет, може да работи за него или да е представител на независима 
организация. То няма право да предоставя резултатите от одита и оценката на 
други организации, освен на Ръководството на Технически университет - Варна. 

4.6. В процеса на одити от втора страна, одитора  е задължен да: 

a) Подготви и съгласува план на одита с одитираната организация. 

b) Изпълни целите на одита 

c) Оцени съществуващата практика на одитирания доставчик, спрямо 
договорираните изисквания по качество и/или изисквания на системата по качество 
на Технически университет – Варна.  

d) Да оцени квалификацията на кадрите и състоянието на материалната база, 
както и неговата пригодност към целите на договаряне с доставчика на продукти 
или услуги. 

e) Да оцени възможностите на потенциален доставчик да доставя качествени 
продукти и/или услуги на Технически университет - Варна. 

4.7. Резултатите от одита се оформят под формата на доклад аналогично на т. 3.4., 
в който при необходимост се включват предложения за оценка за способността 
на доставчика да изпълни качествено конкретни задачи. Доклада се предава на 
ресорния Помощник или Заместник ректор в указания в заповедта за одит срок. 

5. Специфични изисквания при одити от трета страна от 
сертифициращи и класификационни организации 

5.1. Технически университет – Варна периодично (и доброволно) се подлага на 
одити от трета страна, с цел проверка на степента на съответствие на 
системата си за управление с действащите нормативни, стандартизационни 
изисквания, и изискванията на утвърдената система за управление на 
качеството на университета, както и други специфични изисквания и/или цели 
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на ръководството на университета.  

5.2. Одити от трета страна се провеждат с цел класифициране и/или 
сертифициране на Технически университет – Варна (или на отделни негови 
звена) в съответствие с приложими за дейността национални, европейски и/или 
международни стандарти към системата за управление на университета, за 
доказване пред академичния и неакадемичния персонал, потребителите на 
образователни услуги и научно-изследователски продукти, заинтересованите 
страни и обществеността като цяло, че университета продължава да изпълнява 
нормативно определените и доброволно възприетите допълнителни 
изисквания в своите дейности. 

5.3. Първоначален избор на сертифицираща (класификационна) организация. 

5.3.1. Планирането на одити от трета страна се извършва по предложение 
на Ръководителя на Центъра по качество (или Ръководител на звено от 
структурата на университета), съгласувано с членовете на Комисията по качество, 
до Ректора на Технически университет – Варна. Предложението включва 
резултатите от извършено предварително проучване и получени оферти от 
потенциални сертификационни (класификационни) организации. В предложението 
се включват само оферти от организации, които изпълняват следните основни 
изисквания: 

a) Да са акредитирани за извършване на сертификационна (класификационна) 
дейност от съответна национална акредитираща организация; 

b) Да доказват наличие на достатъчно на брой експерти - одитори, които 
притежават компетентност за провеждане на одити от трета страна в институции 
занимаващи се с висше образование; 

c) Да предлагат провеждане на одити от трета страна най-малко веднъж 
годишно. 

5.3.2. Ректора на Технически университет – Варна, взема решение с коя от 
предложените организации да се сключи договор за сертификация на системата за 
управление на университета, съобразно данните от постъпилите оферти. 

5.3.3. След сключване на договор за сертификация, оригинала се съхранява 
от Деловодство а копие от него се съхранява и в Центъра по качество. 

5.4. Планиране, организация и провеждане на одити от трета страна. 

5.4.1. Броят, обхвата, периодите и начина за провеждане на одити от трета 
страна се осъществява в съответствие със сключения договор с избраната 
сертифицираща или класификационна организация. 

5.4.2. Провеждането на всеки одит от трета страна, се извършва съобразно 
предварително получен план от сертифициращата организация. Въз основа на 
него, Ръководителя на Центъра по качество подготвя, а Ректора  издава заповед, 
за провеждане на одита от трета страна. В заповедта се уточняват 
звената/отделите, които подлежат на проверка, периодите, времетраенето, 
Ресорния заместник ректор и придружаващите външните одитори лица от 
персонала на одитираните звена, като към нея се прилага и самия план за 
провеждане на одита. Чрез нея също се определят мероприятията по откриване и 
закриване на одитите от трета страна. 
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5.4.3. Към екипите от външни одитори се прикрепват за  придружаващи 
лица, предварително избрани членове от състава на комисията по качество с цел 
подпомагане на външните одитори, както и по възможност от вътрешните одитори 
с цел наблюдение и практическо обучение за начините, методите и техниките при 
провеждане на одити от квалифицираните външни одитори. 

5.5. Докладване на резултатите от одити от трета страна. 

5.5.1. След всеки одит от трета страна в ТУ-Варна се получава доклад от 
външния одит/проверка, който включва информация за: 

a) Дейностите, продуктите или услугите в обхвата на одита. 

b) Целите на одита; 

c) Участвалите членове на одиторски екип от сертифициращата организация и 
представителите на Технически университет – Варна в одита от трета страна; 

d) Проверените звена, процеси, документи и/или записи от системата за 
управление на Технически университет – Варна; 

e) Констатираните несъответствия, добри практики и препоръки за подобрения; 

f) Резултатите от проверката на предприети коригиращи и/или превантивни 
действия, по резултати от предишни одити от трета страна. 

g) Общи  заключения от проведения одит от трета страна. 

5.5.2. Доклада се разписва от упълномощен чрез заповед от Ректора 
Заместник ректор и от упълномощения представител на екипа от външни одитори и 
се съхранява в Център по качеството. Електронно копие от доклада от одит от 
трета страна се публикува от Ръководителя на центъра по качество на 
специализирания уебсайт „http://www.tu-varna.bg/tu-varnasuk/“ за разпространение 
на документи от СУК на ТУ-Варна, в категорията „Резултати от външни одити“ за 
сведение на академичния и неакадемичния състав и заинтересованите страни. 

5.6. Действия в зависимост от резултатите от одити от трета страна. 

5.6.1. След всеки успешно преминат (ре)сертификационен одит от трета 
страна, от сертифициращата организация се издава съответен сертификат за 
съответствие съгласно определените в договора изисквания. Оригинала на 
сертификата се съхранява в Център по качеството, а за нуждите на отделните 
звена се изготвят и предоставят съответни копия. Електронно копие на 
сертификата за съответствие и логото на сертифициращата организация се 
публикуват на видно място на официалния уебсайт на Технически университет – 
Варна.  

5.6.2. Използването на сертификата и логото на сертифициращата организация 
за рекламни цели и за удостоверяване на наличието и съответствието на 
сертифицирана система за управление, се извършва съобразно договорените 
условия за сертификация със сертифициращата (класификационната) организация. 

5.6.3. В случаите на констатирани несъответствия от (ре)сертифициращи и/или 
надзорни одити от трета страна на системата за управление, се процедира 
съгласно договорените правила за действия със сертифициращата организация, и 
когато е приложимо, в съответствие с т. 3.5. от настоящата процедура.  

6. Препратки 

http://www.tu-varna.bg/tu-varnasuk/
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Правилник за устройството и дейността на центъра по качеството при ТУ – 
Варна 

Процедура „Несъответствия“ 

Процедура „Коригиращи и превантивни действия” 

Стандарт БДС EN ISO 19011:2011. Указания за одит на системи за управление. 
 
 


