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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Член 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Центъра по качество 
(ЦК) при Технически университет - Варна. 

Член 2. ЦК е обслужващо звено на ТУ-Варна по смисъла на чл. 43/чл.25 ал.3 от 
Закона за Висшето образование (ЗВО) и съгласно чл. 53 от раздел IX от Правилника 
за устройството и дейността на ТУ-Варна. 

Член 3. (1) ЦК може да се сдружава с други звена на Университета и от името на 
Университета с външни организации във връзка със своя предмет на дейност. 

(2) Сдружаването се извършва по реда на Закона за висше образование и 
действащите университетски нормативни актове. 

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Член 4. Предмет на дейност на ЦК са: 

(1) оценка, анализ и разработка на стратегии за развитие, методическа и 
информационна дейност за нуждите на планиране, поддръжка и подобряване на 
системата за управление на качеството на учебния процес и академичния състав на 
ТУ - Варна. 

(2) планиране, организиране, провеждане и отчитане на резултатите от 
планирани и извънредни вътрешни одити на системата по качеството в ТУ-Варна.  

(3) подпомагане на дейностите по планиране, провеждане и отчитане на 
резултатите от външни одити от трета страна. 

(4) извършване на анализ и оценка на резултатите от проведени вътрешни и 
външни (от трета страна) одити относно състоянието и степента на съответствие на 
системата по качество с изискванията. 

(5) консултира и оказва помощ на ръководителите в академичните и 
неакадемични звена при изготвяне или коригиране на правилници и процедури от 
СУК, с цел съгласуването им с други вътрешни или външни документи, касаещи 
системата за управление, и по отношение на правилното им оформление. 

(6) отговаря за актуализацията и разпространението на утвърдените от 
Академичен съвет на ТУ-Варна документи от СУК в специализирания уебсайт за 
управление и разпространение на документи от СУК на ТУ-Варна и за 
оповестяването на ресорните абонати (отговорници по СУК в звената) за настъпили 
промени или актуализации в тях. 

(7) при необходимост, ЦК организира и провежда курсове за придобиване на 
професионална квалификация в областта на управление на качеството, съгласно 
ЗВО, нормативната уредба и вътрешните нормативни актове на ТУ-Варна. 

III. МЕТОДИЧЕСКО И ОПЕРАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СУК НА ТУ - ВАРНА 

Член 5. ЦК извършва: 

(1) Методическо и оперативно осигуряване на СУК на ТУ - Варна; 

(2) Организира обучения на персонала на ТУ - Варна в областта на управление 
на качеството; 

(3) Организира обучения на вътрешни одитори за нуждите на ТУ - Варна; 

(4) Организира и провежда самооценяване на СУК. 
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IV. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Член 6. ЦК към ТУ-Варна се управлява от Ръководителя на център по качество, 
който е член на Комисията по качество в ТУ-Варна. 

Член 7. (1) Комисията по качество е динамичен орган съставен от постоянни 
членове и при необходимост динамично привличани такива, според изпълняваните 
в ЦК текущи задачи. 

(2) Членовете на Комисията по качество се утвърждават чрез заповед от Ректора 
по предложение на ресорен заместник ректор и Ръководителя на ЦК. 

(2) Комисията по качество: 

• Решава общи въпроси, свързани със стратегията, управлението и развитието 
на системата за управление на качеството на ТУ - Варна; 

• Обсъжда учебни планове и програми за провежданите в ЦК курсове за 
квалификация; 

• Приема ежегодно план за действие на ЦК и отчета на Ръководителя на ЦК за 
неговото изпълнение. Приетият годишен отчет се утвърждава от Академичния съвет 
(АС) на ТУ-Варна. 

Член 8. (1) Ръководителят на ЦК е щатен хабилитиран преподавател в 
Университета, назначаван от Ректора по реда на вътрешните нормативни актове. 

(2) Ръководителят на ЦК: 

• Ръководи, контролира и координира дейностите на ЦК. 

• Представлява ЦК. 

• Участва в комисията по качеството. 

• Подготвя годишен отчет за дейността на ЦК и го внася за обсъждане и 
утвърждаване в АС на ТУ-Варна. 

V. УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

Член 9. (1) Обучението в ЦК се организира на модулен принцип по съответни 
направления. 

(2) Броят и названието на направленията се обсъждат и одобряват от Комисията 
по качество. 

Член 10. Обучението в курсовете провеждани от ЦК се извършва по утвърдени от 
Комисията по качество учебни планове и програми и завършва с полагане на тест - 
изпит. 

Член 11. Учебната документация на курсистите се води в съответствие с 
изискванията за организиране и провеждане на курсове за извън дипломна 
квалификация в ТУ- Варна. 

Член 12. Успешно завършилите различните квалификационни форми на 
обучение получават „Удостоверение" съгласно разпоредбите на Наредбата за 
държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от 
висшите училища и Процедура за изготвяне и издаване на свидетелства за 
професионална квалификация в ТУ–Варна. 

VI. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ 

член 13. (1) ЦК не формира самостоятелен щатен преподавателски състав. За 
извършване на преподавателската дейност в ЦК се привличат приоритетно щатни 
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преподаватели на Университета. 

(2) В ЦК могат да преподават и преподаватели от други висши училища, БАН, 
научни институти и др. 

(3) Преподавателите са със статут на хонорувани лектори или консултанти и 
сключват договор по установения в ТУ-Варна ред. 

VII. ФИНАНСИ 

Член 14. ЦК може да сключва чрез Университета договори с физически и 
юридически лица свързани с осъществяване на дейността му. 

Член 15. Източниците на финансиране дейността на ЦК са: 

• Такси, плащани за извършваните образователни и консултантски услуги; 

• Средства от дарители и спонсори. 

Член 16. (1) Услугите, предлагани от центъра по качество на външни организации 
и/или лица са платени. 

(2) Стойността на предлаганите от ЦК индивидуални образователни услуги се 
определя за съответната учебна година от Комисията по качество и се утвърждава 
от Ректора. 

(3) Стойността на груповото обучение по заявка е предмет на договор, сключен 
между заявителя и Университета. 

(4) Образователните услуги се заплащат предварително, освен когато в договор 
е предвидено друго. 

Член 17. ЦК има обособена партида в банковата сметка на Университета. 

Член 18. ЦК отчислява за общоуниверситетски нужди 10 % от постъпленията си 
от образователни услуги при осчетоводяването им от Финансово-счетоводния отдел 
на Университета. 

Член 19. (1) Изразходването на средствата на ЦК се осъществява по приетите 
нормативни разпоредби в Университета. 

(2) Финансовото и счетоводното обслужване на ЦК се извършва от Финансово-
счетоводния отдел на Университета. 

Член 20. (1) Изплащането на хонорари и други възнаграждения в ЦК се 
осъществява на основание на сключените договори и попълнени от 
преподавателите отчетни листове (по образец). 

(2) Размерът на изплащаните хонорари се предлага от Комисията по качество и 
се утвърждава от Ректора. 

VIII. Препратки 

Правилник за устройството и дейността на ТУ-Варна 

Организационна структура за мониторинг и управление на СУК в ТУ – Варна 

Правилник за устройството и дейността на Център за професионално обучение 

Процедура за изготвяне и издаване на свидетелства за професионална 
квалификация в ТУ–Варна 


