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До 
Ректора на ТУ-Варна, 
копие до АС на ТУ-Варна 

 

 

ДОКЛАД 

с обобщени констатации и предприети действия от планиран вътрешен одит на звената на ТУ-Варна, 
 съгласно Заповед на Ректора с № 239/15.05.2017г. 

 

 
 
 
Уважаеми Г-н Ректор, 
Уважаеми Дами и Господа членове на АС на ТУ-Варна, 

 

С настоящия доклад Ви запознавам с резултатите и констатациите, открити по време на проведения вът-
решен одит в звената на ТУ-Варна през месеците май и юни, 2017 г., както и относно набелязаните/изпълнени 
мерки по коригиране на причините за тяхното възникване. Те са както следва: 

 

I. Повдигнати несъответствия. 

№ 
Звено/ 
Отдел 

Констатация Статус  
Предприети действия за 
коригиране на несъот-

ветствието 

1 
„Строителство, 
поддръжка и ре-
монт” 

Дневник за отчитане на извършени ава-
рийни ремонти в отдел СПР т.7. „Отстра-
няване на авария в магистрален водопро-
вод при бараки БАН” – няма нужния под-
пис. 

НЕЗНАЧИМО 
Пропускът е коригиран 
своевременно по време на 
одита. 

2 Автотранспорт 
Протокол за инвентаризация- единичен 
пропуск на полагане на подпис от член 
на комисията 

НЕЗНАЧИМО 
Пропускът е коригиран 
на място по време на 
одита. 

3 Автотранспорт 
Няма указателен знак на мястото на 
пожарогасителя 

НЕЗНАЧИМО 
Пропускът е коригиран 
на място по време на 
одита. 

 
II. Отправени препоръки. 

№ 
Звено/ 
Отдел 

Препоръка 
Предприети действия по препо-

ръката 

1 
Студентски сто-
лове и общежития 

1. Да се оформи отделно Регистър на жалбите 
за по-голяма прегледност на записите. 

Ръководителя на отдела е запоз-
нат с предложението. Ще бъде 
проверено изпълнението при 
следващ одит в звеното. 

2. Да се актуализира при необходимост пла-
нът за евакуация/последният е от 04.09.2015 г. 

Уведомен е Инспектор ОБЗР и 
ще бъде извършен преглед и 
евентуално актуализация на 
плана за евакуация

2 
Информационно 
обслужване 

1. Препоръчваме Ръководството на СУК да 
прецени дали не са необходими отделни пожаро-
гасители в зали 208ТВ и 209ТВ предвид наличието 
и важността на оборудването. 

Уведомен е Инспектор ОБЗР и 
ще бъде извършена нова оценка 
на риска от недостатъчна на-
личност на пожарогасители. 

3 
Център за дистан-
ционно обучение 

1. Препоръчва се актуализация на правил-
ника за дистанционна форма на обучение, съоб-
разно новите функции на ЦДО и длъжностите въ-
ведени в него; 

Ще бъде извършен анализ и ще 
бъдат предприети действия по 
актуализация на действащия 
регламент. 
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№ 
Звено/ 
Отдел 

Препоръка 
Предприети действия по препо-

ръката 

2. В рамките на прегледа на информацията за 
организираните от центъра курсове се установи, 
че няма регламентирана практика за начина на 
тяхното популяризиране и документиране, което 
затруднява проследяването на тяхната  ефектив-
ност или доказването на квалификацията на ли-
цата придобили компетентност. 

При актуализацията на правил-
ника за ЦДО ще бъде взета под 
внимание препоръката за регла-
ментиране на начина на органи-
зираните от центъра курсове 
популяризиране и документи-
ране 

4 
Център за профе-
сионално обуче-
ние 

1. Добре би било правилника за устройството 
и дейността на центъра за професионално обуче-
ние, утвърден от АС на 29.09. 2003 г. да бъде прег-
ледан и допълнен със съответни регламенти и тер-
мини, отговарящи по-добре на документ № 05 от 
СУК - Структура на ТУ-Варна. 

Ще бъде извършен анализ и ще 
бъдат предприети действия по 
актуализация на действащия 
регламент. 

2. Център за професионално обучение на ТУ-
Варна да бъде проверено повторно при следващо 
провеждане на вътрешни одити в университета. 

Звеното ще бъде проверено 
повторно при следващо про-
веждане на вътрешни одити в 
университета 

5 
Студентски соци-
ално-битови въп-
роси 

1. Да се получава в звеното редовна и актуа-
лизирана информация за прекъснали докторанти, 
както и за преминаващи в задочна форма на обу-
чение. 

Под ръководството на Зам. Р-р 
АСК да бъде въведен регла-
мент за  получаване в звеното 
ССБВ на редовна и актуализи-
рана информация за прекъс-
нали докторанти, както и за 
преминаващи в задочна форма 
на обучение такива. 

 

Заключение: По време на одита са проверени 15 административни звена, съгласно утвърдения план за 
вътрешни одити за 2017 г. В резултат на одита са открити 3 на брой незначими несъответствия, последиците от 
които са отстранени своевременно. Ръководителите на звената в които са открити те, са провели инструктаж на 
персонала за недопускане на повторението им. Отправени са й общо 8 на брой препоръки за подобрения в пет 
от звената, като внедряването им ще бъде проверено по време на следващи вътрешни одити. 

В резултат на проведения вътрешен одит и получените резултати от него, може да се счита че провере-
ните звена имат готовност за явяване на външен надзорен одит (от трета страна) от сертифициращата организа-
ция РИНА БЪЛГАРИЯ, ЕООД.  

 

21.06.2017 г. 

       Изготвил: 

         /доц. д-р инж. Ст. Славов, 
          Р-л на Център по качество/ 
         

 
Съгласувал: 

         /доц. д-р инж. Н. Минчев, 
         Председател на Комисията по Качество/ 
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