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1. ОБЕКТ И ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Целта на настоящият наръчник е да обедини документираната информация свързана със системата за 
управление на качеството (СУК) в Технически университет - Варна в съответствие с изискванията на стандарт 
ISO 9001:2015, както и създаване на увереност във всички заинтересовани страни, че ръководството на универ-
ситета е ангажирано с разработването, документирането, внедряването, поддържането и непрекъснатото подоб-
рение на процесите от СУК, в съответствие с изискванията на този стандарт. 

Решението за въвеждане и поддържане на СУК е стратегическо за Технически университет - Варна,  
като целта е  да покаже способност за осигуряване на съответстващи на съвременните изисквания образова-
телни и научно-изследователски продукти и услуги, задоволяващи изискванията на потребителите и всички 
заинтересовани страни.  

За целта на този наръчник се използват определенията дадени в БДС EN ISO 9000:2015 „Системи за 
управление на качеството. Основни принципи и речник”, както и други специфични за дейността на организа-
цията. 

2. НОРМАТИВНИ ПОЗОВАВАНИЯ 

Настоящият наръчник се позовава на изискванията на: 
 БДС EN ISO 9001– Българският стандарт БДС EN ISO 9001, който е бил одобрен от ДАСМ на 2001-12-

29. Европейският стандарт EN ISO 9001:2015 е въведен като български стандарт – „Системи за управление на 
качеството. Изисквания.” чрез превод на български език и има статут на български стандарт от 25.09.2015г. 
БДС EN ISO 9001 е идентичен на EN ISO 9001:2015 и се издава с разрешението на CEN. 

 БДС EN ISO 9000:2015, който съответства на стандарт EN ISO 9000:2015 – „Системи за управление на 
качеството. Основни принципи и речник” 

 Кодекс на труда; 
 Закон за висшето образование; 
 Закон за развитието на академичния състав в Република България; 
 Закон за защита на личните данни; 
 Закон за обществените поръчки; 
 Закон за задълженията и договорите; 
 Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
 Наредба за възлагане на малки обществени поръчки; 
 Наредба № 1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита 

на личните данни;  
 Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления;  
 Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование за образователно квалифика-

ционните степени „бакалавър”, „магистър”, и „професионален бакалавър ”;  
 Правилник за устройството и дейността на Технически университет – Варна. 

3. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Използват се термините и определенията от стандарта EN ISO 9000:2015 – „Системи за управление на 
качеството. Основни принципи и речник.”, на който съответства българският стандарт БДС EN ISO 
9000:2015 

Университет – единицата, субект на СУК, в случая Технически университет – Варна, с адрес: 
гр. Варна 9010 
ул. „Студентска“ № 1 
Тел. +359 52 383 557;  +359 52 302 444; 
Факс +359 52 302 771 
Е-mail.: rectorat@tu-varna.bg   
Website: http://www.tu-varna.bg  
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3.1 Съкращения 

 ВУЗ - Висше учебно заведение 
 ТУ - Технически Университет  
 ВР – Висше ръководство - висше ръководство на Технически университет - Варна (ректор, замест-

ници и помощник ректори, главен счетоводител) 
 КФСУК – Координатор по функциониране на СУК- длъжностно лице от университета, натоварено 

със задачи по ръководство и контрол на СУК със заповед на ректора; 
 ЗР УД - Заместник ректор Учебна дейност 
 ЗР ННППД - Заместник ректор Научна, научно-приложна и проектна дейност 
 ЗР АСК -  Заместник ректор Академичен състав и координация 
 ЗР АВО - Заместник ректор Акредитация и връзки с обществеността 
 НИС - Научно изследователски сектор 
 НИД - Научно изследователска дейност 
 ОС - Общо събрание на университета 
 АС - Академичен съвет  
 РС - Ректорски съвет  
 СС - Стопански съвет 
 ФОС - Факултетно общо събрание 
 ФС - Факултетен съвет 
 КС - Катедрен (или Колежен) съвет  
 ОКС - Образователно квалификационната степен 
 ОНС - Образователна и научна степен 
 СНИ - Средства за наблюдение и измерване 
 УИС - Университетска информационна система 
 СУК - Система за управление на качеството 
 ФСД – Финансово – счетоводни дейности; 
 УМО – Учебно методичен отдел; 
 УИС – Университетска информационна система; 
 CEN – Comite Europeen de Normalisation /фр./ - Европейски Комитет по Стандартизация; 
 ISO – International Standards Organization /англ./ - Международна стандартизационна организация 

 

4. КОНТЕКСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
4.1 Външни и предшестващи обстоятелства 

Технически университет (ТУ) във Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския 
съвет на НР България и Указ на Народното събрание. 

Новото (за тогава) висше учебно заведение е трябвало да осигури инженери за корабостроенето, тран-
спорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в 
Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, 
двигателостроенето, транспорта, Електро енергетиката, електрониката и съобщенията. 

МЕИ-Варна 

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ-
Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на сту-
денти в МЕИ-Варна е през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Ко-
рабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апа-
рати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производс-
твото. 

Със създаването на МЕИ-Варна е възстановен Техническият факултет към Държавния университет 
"Свети Кирил Славянобългарски" гр. Варна, официално отворил врати на 18 август 1945 г. Техническият фа-
култет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архи-
тектурен и индустриална химия.  
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С промените в обществено-политическия живот в България през този период,  факултетът, както и уни-
верситетът, претърпяват значителни реформи. Така през 1958 г. се дипломират последните инженери-корабос-
троители, обучавани в Техническия факултет. 

Първите преподаватели в МЕИ-Варна са обучавали студенти в Техническия факултет или са негови 
възпитаници. Заради това се смята, че МЕИ-Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския 
държавен университет. 

Технически университет - Варна 

През годините на своето съществуване МЕИ-Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри с 
регионално значение, се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на 
студенти по 23 специалности. За почти 60-годишния период на дейност на ТУ-Варна са дипломирани близо 30 
000 специалисти с висше образование в областта на "Технически науки", "Природни науки, математика и ин-
форматика", "Социални, стопански и правни науки" и "Педагогически науки в направление Техника и техно-
логии". През 2017 г. ТУ-Варна чества своята 55-годишнина. 

ТУ- Варна има последователна политика за постоянно развитие на система за управление на качеството 
в областта на образователните услуги. ТУ-Варна е първият университет сертифицирал система за управление 
на качеството, с пълен обхват, в съответствие със стандарти БДС ЕN ISO 9001:1994.  Последователно през го-
дините, той развива своята система за управление съобразно промяната на изискванията на международните 
стандарти: БДС ЕN ISO 9001:2000, БДС ЕN ISO 9001:2008 и БДС ЕN ISO 9001:2015 год. Съответстващо на 
сертификационните процедури, доброволно се подлага на независими сертификации, включващи процедури за 
ре-сертификация на периоди от три години и ежегодни надзорни одити. Чрез провеждането на независими 
одити, доказва съответствието на прилаганата система за управление на качеството, спрямо приложимите стан-
дарти, нормативни документи и добри практики във висшето образование.  

През 2002 год. Технически университет Варна е приет за член на Асоциацията на Европейските Уни-
верситети (EUA). В съответствие на своята политика за постоянно развитие при управление на качеството, уни-
верситета успешно преминава процедурата за институционален преглед от EUA през 2003 год. 

През 2003 год. Технически Университет Варна получава институционална акредитация и от този мо-
мент я поддържа без прекъсване. Ръководството на Технически университет Варна постоянно е създавало и 
развивало стройна  система за управление на качеството. 

4.2 Вътрешни обстоятелства (ресурси на организацията) 

 Материални ресурси (Кампус) 

Понастоящем ТУ-Варна разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 кв. м. 
Всички сгради на университета са сравнително нови - построени са след 1968 г. 

Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските 
общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета. 

Компактното разположение на университета, общежитията и стола създава благоприятни условия за 
живот и работа на студентите. 

Университетът разполага със съвременна спортна база: спортна зала, фитнес център, зала за тенис на 
маса, шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища). 

Структурата на ТУ-Варна включва 4 факултета, 2 колежа и един департамент, както следва: 

 Машинно-технологичен факултет; 
 Корабостроителен факултет; 
 Електротехнически факултет; 
 Факултет по изчислителна техника и автоматизация; 
 Колеж в структурата на ТУ – Варна; 
 Добруджански технологичен колеж; 
 Департамент по Математика, Физика и Езиково Обучение. 

 
Технически университет-Варна разполага с вътрешни правила за планиране, организация, възла-

гане и контрол на обществените поръчки, които са в съответствие със Закона за обществените поръчки, 
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Правилника за приложение на закона за обществените поръчки и Правилника за устройство и дейността 
на Технически университет- Варна. 
 

 Информационни ресурси 
В сградите на университета (и помежду им) са изградени локални кабелни и безжична компютърни 

мрежи, осигуряващи на всички служители, потребители на образователни услуги и посетители, достъп до 
необходимите -информационни и файлови ресурси, мрежови принтери, достъп до бази данни и работа с 
мрежови софтуерни продукти, достъп до информационни ресурси в интернет. 

Използват се множество специализирани софтуерни и онлайн информационни продукти с раз-
лични изисквания към хардуера и софтуерната платформа. Всички сървърни системи са обезпечени с UPS. 
Електронният обмен на информация се налага като задължително условие за ефективна координация, пар-
тньорство и сътрудничество между звената, както и във взаимоотношенията с потребители на образова-
телни услуги, заинтересовани страни, други външни институции, организации и бизнеса на местно, реги-
онално, национално и международно ниво. 

 
 Финансови ресурси 

Към настоящият момент Технически университет-Варна е постигнал балансирано финансово със-
тояние, като стриктно спазва разпоредбите на действащото законодателство. Управлението на финансо-
вите средства на университета се осъществява съгласно действащото законодателство: Закона за държав-
ния бюджет на Република България, Закон за публичните финанси, Процедури и указания на Министерс-
тво на финансите, Министерство на образованието и науката, Постановления на Министерски съвет и 
Наредби приети от ТУ-Варна. Усвояването на собствените и привлечени средства е организирано в съот-
ветствие с нормативните актове и чрез системите за финансово управление и контрол. 

 
 Човешки ресурси 

Управлението на човешките ресурси в ТУ-Варна е непрекъснат и целенасочен процес за плани-
ране, набиране и подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение, мотивиране и развитие, с цел 
ефективно изпълнение на присъщите му дейности. Управлението на човешките ресурси се извършва при 
спазване Кодекса на труда, Етичния кодекс разработен в съответствие със Закона за висшето образование, 
Закона за развитието на академичния състав в Република България, Кодекс за академично единство в ТУ– 
Варна и Правилник за академичен интегритет в ТУ– Варна. 

Персонала на ТУ-Варна към 2018 год. възлиза на общо около 465 души. Той е разпределен в след-
ните категории: 

А) Академичен персонал, общо около 275 души, разпределени както следва: 
 Машинно-технологичен факултет ≈ 58 души; 
 Корабостроителен факултет ≈ 52 души; 
 Електротехнически факултет ≈ 56 души; 
 Факултет по изчислителна техника и автоматизация ≈ 70 души; 
 Колеж в структурата на ТУ – Варна ≈ 6 души; 
 Добруджански технологичен колеж ≈ 9 души; 
 Департамент по Математика, Физика и Езиково Обучение ≈ 24 души. 

 
От тях около 10 души са гост-преподаватели, а останалите са щатно назначени в ТУ-Варна. 
 
Б) Неакадемичен (административен и спомагателен) персонал възлиза на ≈ 190 души. 

4.3 Заинтересовани страни 

4.3.1 Заинтересовани страни свързани със системата за управление на качеството 

Като заинтересовани страни, свързани с постигането на целите на функциониране на системата за 
управление на качеството на ТУ-Варна могат да бъдат определени следните: 

 Физически и юридически лица - потребители на образователни, научни и научно-приложни про-
дукти и услуги, предлагани от университета; 
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 Български и чуждестранни потребители на квалифицирани кадри от държавни и частни компании 
от промишлеността, бизнеса, транспорта, екологията, енергетиката, държавната и общинската админист-
рация и др.; 

 Международни и национални класификационни организации, както и държавни институции /в т. ч. 
и контролиращи такива; 

 Доставчици на продукти и услуги за университета; 
 Други български и чуждестранни образователни и научно-изследователски институции; 
 Персонала на ТУ-Варна. 

 
4.3.2 Изисквания на заинтересованите страни свързани с функционирането на системата за уп-

равление на качеството 

Основните изисквания на заинтересованите страни, свързани с функционирането на системата за 
управление на качеството на ТУ-Варна са както следва: 

 Осезаемост: наличие на специално определен и подготвен персонал за ефективна и ефикасна кому-
никация с потребители на образователни, научни и научно-приложни продукти и услуги, предлагани от 
университета; 

 Надеждност: всички служители от академичния персонал да притежават необходимите знания, уме-
ния и квалификации; предоставянето на образователни и научни продукти и услуги да се извършва с не-
обходимото ниво на компетентност, експертност и авторитет; 

 Срокове: всички образователни и научно-изследователски продукти да се реализират в рамките на 
договорените срокове, желани и приети от потребителите и заинтересованите страни; 

 Учтивост: всички от персонала да проявяват любезност и уважение в личния контакт с потребите-
лите и заинтересованите страни; 

 Достъпност: всички предлагани от университета образователни, научни и научно-приложени про-
дукти и услуги да могат да бъдат получени без допълнителни пречки и трудности в желания момент; 

 Стил на общуване: клиентът е информиран изчерпателно и коректно, на език, който е достъпен за 
него; 

 Повишаване качеството на продуктите и услугите чрез непрекъснато следене на новостите и съвре-
менните достижения на науката и прогреса в областите на компетентност на ТУ-Варна; периодичен прег-
лед и развитие и усъвършенстване на учебните планове и програми на специалностите във всички ОКС и 
ОНС, както и форми на обучение; създаване на нови специалности, образователни, научни и научно-при-
ложни продукти и услуги, желани от потребителите на кадри и партньорските научни организации; усъ-
вършенстване на методите на преподаване, използване на съвременни  софтуерни и интернет технологии 
в учебната и изследователската дейности; поддръжка, развитие и усъвършенстване на лабораторната 
учебна и научно-изследователска база и технически средства; поддържане и развитие на инфраструкту-
рата с цел осигуряване на благоприятна среда за учене, работа и живот на студентите и докторантите. 

 Държавните институциите изискват навременна, точна, вярна, пълна и законосъобразна информа-
ция. 

 Доставчиците на продукти и услуги очакват лоялни търговски практики, като ясни и прозрачни пра-
вила за работа, обявени обществени поръчки, писмени споразумения (договори) и спазването им, ритмич-
ност на заявките, поверителност на информацията, навременни разплащания. 

 Персонала на ТУ-Варна и потребителите му изискват здравословни и безопасни условия на труд, 
достойно заплащане, адекватно на положения труд и постигнатите резултати, възможност за постоянно 
обучение и длъжностно развитие, устойчивост на трудовите и социални условия в университета. 

4.4 Обхват на СУК на ТУ-Варна: 

Настоящата система по качеството на ТУ-  Варна управлява качеството в следните основни дейности: 
 

„ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ: ПРОФЕ-
СИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР. БАКАЛАВЪР. МАГИСТЪР; ОБРАЗОВАТЕЛНО-НАУЧНА СТЕПЕН 

"ДОКТОР". МОРСКО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ; 
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ“ 
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4.5 Система за управление на качеството и нейните  процеси:  

В Системата са регламентирани всички взаимосвързани процеси, протичащи в организацията и влия-
ещи върху качеството на продукта, а така също съответните отговорности, свързани с определянето и удовлет-
воряването на нуждите и очакванията на потребителя. 

Ръководството на района е избрало процесно-ориентирания подход за изграждане, документиране, въ-
веждане и подобряване на ефективността на СУК. В СУК на ТУ – Варна се открояват следните видове процеси: 

Процеси свързани със стратегическо планиране на  СУК 

 Акредитация и рейтинг на университета; 

 Определяне на политики и стратегически цели по качеството; 

 Идентифициране на рисковете и възможностите при управление на процесите 

 Международно сътрудничество и партньорство. 

Процеси, свързани с поддържане на СУК 

 Управление на човешките ресурси; 

 Управление на материалната база и инфраструктурата; 

 Управление на ресурси за наблюдение и измерване; 

 Управление на знания и опит; 

 Компетентност, осъзнаване и обмен ма информация; 

Процеси свързани с управление на дейностите: 

 Управление на документираната информация. 

 Връзки с потребители и със заинтересованите страни; 

 Предоставяне на всички обявени образователни, научни и научно-приложни продукти и ус-
луги; 

 Разработване на нови образователни продукти и услуги; 

 Управление на собственост на потребителите; 

 Закупуване, входящ контрол и оценка на доставчици; 

 Контрол на образователните, научните и научно-приложните дейности. 

Процеси свързани с оценяване на резултатността 

 Контрол на дейностите; 

 Вътрешен одит; 

 Преглед на ръководството; 

Лидерство и подобряване 

 Лидерство; 

 Несъответствие, коригиращо действие; 

 Постоянно подобрение. 

Всеки процес дава възможност за самостоятелно осъществяване, чрез съответната степен на автономност и 
делегиране на отговорности. Процесите, категоризацията им, критериите за оценката им, начинът за оценка и 
анализ и периодичността за извършване на тези дейности са регламентирани в Правилника за устройство и 
дейността на ТУ-Варна. 

4.5.1 Последователност и взаимовръзка между процесите 

За да се онагледи вертикалното и хоризонталното интегриране на всички процеси в ТУ– Варна, в При-
ложение 1 на настоящия Наръчник по качеството е показана схематично диаграма на йерархията и взаимовръз-
ката на основните процеси в СУК 

Системата за управление на качеството е съобразена с действащата нормативна уредба в сферата на вис-
шето образование в Р. България, както и с особеностите на ТУ-Варна и наличните ресурси. Управлението на 
процесите в ТУ-  Варна се извършва въз основа на периодична оценка на процесите, съобразно предварително 



 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Проект на документ! 

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВО Стр. 10 от 37 

 

Утвърден от Академичен съвет с протокол № ….. от …. 04.2018 год. 
 

дефинирани периоди на цикличност, документите по качеството регламентиращи последователността и отго-
ворностите за тяхното изпълнение. 

Цялостната дейност на Университета се управлява под формата на йерархична система от процеси. Под 
процес се разбира относително независима управлявана дейност, целяща преобразуване на определени 
входни елементи в изходни. Всеки процес, в зависимост от целите на управление може да бъде разглеждан и 
като съвкупност от взаимодействащи си подпроцеси. 

Управлението на всеки процес подлежи на периодична оценка за ефективност. Под ефективност на 
процес се разбира степента на съответствие на постигнатите при изпълнението му резултати, с планираните 
цели. 

Отговорните лица за изпълнение на всеки процес са определени в организационната структура на ТУ-  
Варна, документите от Системата за управление на качеството, длъжностните характеристики на служителите 
и специфични организационно-разпоредителни актове. 

 

4.5.2 Изисквания към документираната информация на  СУК 

СУК на ТУ-Варна е изградена според изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015. Чрез 
изработването и издаването на Наръчник на СУК и документирана информация (правилници, процедури, ра-
ботни инструкции, др. документи, записи) се поставят рамките на системата за управление на качеството. 
Всички разпоредби в правилниците и процедурите се прилагат от съответните отговорни сътрудниците в уни-
верситета. Чрез системен преглед на системата от Ръководството по нива, провеждане на вътрешни и външни 
одити, превантивна оценка и анализ на рисковете и възможностите, и прилагане на превантивни и/или кориги-
ращи действия се осъществява изпълнение на поставените цели на процесите от СУК. 

5. ЛИДЕРСТВО 
5.1 Лидерство и ангажираност 

5.1.1 Общи положения 
Ръководството на ТУ- Варна включва: 

 Ректор;  
 Заместник-ректори и Помощник ректор;  
 Декани и зам. декани на факултети, Директори на колежи и департамент, Ръководители на 

катедри и секции; 
 Обща администрация – ръководители на общо университетски административни звена; 
 Специализирана администрация – ръководители на отдели, сектори и центрове със специ-

ализирани функции. 
Ръководството на ТУ- Варна има водеща роля за внедряване, поддържане и подобряване на системата 

за управление на качеството. Неговата отговорност определя репутацията, престижа и визията на образова-
телната институция в общественото и международното пространство. 

Ръководството формулира Политиката по качеството, с обозрими и измерими цели и чрез Декларация 
на ръководството я свежда до знанието на служителите и обществото. Определя и разяснява целите по ка-
чеството пред всички служители на университета. 

Ръководството от всички нива извършва месечни, семестриални и ежегодни прегледи на системата за 
управление на качеството. Актуализира политиката и целите по качеството при възникване на необходи-
мост. Осигурява необходимите финансови, материални, човешки и информационни ресурси за ефикасното 
функциониране на системата и нейното непрекъснато развитие и подобряване.  

Ръководството поддържа своята съпричастност за оценяване /първоначално и периодично/ на СУК от-
носно съответствието й със стандарта ISO 9001:2015. 
5.1.2 Насоченост към клиента 

Цялата дейност на ТУ-Варна е насочена към защита на интересите и предоставяне на такива образователни 
и изследователски продукти и услуги, които да задоволява в максимална степен техните изисквания и очаква-
ния. Мнението на потребителите на образователни услуги за работата на звената на ТУ-Варна се проучва пери-
одично и се предприемат мерки за подобряване на работата, за да се спечели доверието им, като се дава прио-
ритет на следните аспекти: 
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 да се подобри достъпа, организацията, методите и информационните средства за планиране, провеж-
дане и контрол на необходимите образователни услуги, научно-изследователски и научно-приложни дейности,  

 осигуряване на подробна информация на потребителите на услуги за правата и задълженията им в про-
цеса на получаване на услугите, както и за потенциалните възможности за разширяване на квалификацията си 
след завършване на съответна ОКС;  

 да се постигне високо качество на предоставяните услуги, като се отчетат съвременните реалности на 
пазара на труда, нагласите и особеностите на социалната среда и се предлагат оптимални и гъвкави възмож-
ности за придобиване на съответна квалификация при спазване на законодателството във висшето образование 
в Р. България; 

 да се осигури професионално и етично отношение към обучаемите и мотивация за по-добро взаимо-
действие от страна на служителите, които обслужват потребители на услуги;  

 да се постигане прозрачност и отзивчивост, като се осигури възможност за комуникация на потребите-
лите на образователни услуги с любезни и компетентни служители, по време на целия процес на обучение и в 
периода след завършване;  

 да се насърчават потребителите на услуги да изказват свободно мнението си за качеството на получа-
ваните услуги.  

За изпълнение на така посочените приоритети, в Район Одесос са приети в СУК следните документи: 

 Процедура за изследване и оценка на удовлетвореността на студенти, докторанти, завършили студенти 
и потребители на кадри; 

 Етичен кодекс на ТУ- Варна; 

 Правилник за академична мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители в ТУ– 
Варна; 

 Процедура за управление на взаимоотношенията с клиенти и потребители; 

 Процедура за управление на собственост на клиента; 

 Процедура за организиране, провеждане и отчитане на дейностите по курсове за повишаване на квали-
фикацията в звената на ТУ – Варна; 

 Процедура за  Наблюдение и измерване на продукта; 

 Идентификация и проследимост; 

 Правилници за приемане на студенти в съответна ОКС и на докторанти; 

 Процедури за планиране и за управление на учебния процес; 

 Правилник за правата и задълженията на студентите в ТУ-Варна; 

 Процедура за изготвяне и издаване на дипломи за завършено висше образование в ТУ -Варна 
 

Разработен е и се поддържа Интернет сайт http://www.tu-varna.bg съдържащ основна информация за: 

 Структурата, органите за управление, факултети, катедри, колежи, департамент на ТУ-Варна 

 Линк към под-сайта на СУК на ТУ-Варна с вътрешните регламенти; 

 Информация за кандидат-студентска кампания, специалностите и съдържанието на учебните планове в 
различните ОКС, семестриални разписи на занятията, изпитните сесии и държавни изпити и дипломни защити; 

 Информация за социално-битовите условия и услуги, от които могат да се възползват потребителите; 

 Информация за дейността на ОС и АС на ТУ-Варна и протоколи с взети решения от прегледи на ръко-
водството; 

 Информация за конкурсите и отчети за научно-изследователски проекти, международно сътрудничес-
тво, програми за мобилност на преподаватели, служители, докторанти и студенти, съобщения и новини за раз-
лични видове събития от академичния живот на университета и др. 

 Контакти на служители от академичния и административния състав на ТУ-Варна. 
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5.2 Политика по качеството 

5.2.1 Създаване на политиката по качеството 

Висшето ръководство на ТУ-Варна е разработило своята политика по управление на качеството, като рамка 
за установяване и преразглеждане на целите и мандатната си програма за управление на образователната и на-
учна институция.  

Ръководството обявява и прокламира политиката си по качеството и мандатната си програма пред целия 
личен състав на университета и всички заинтересовани страни чрез своя Декларация.  

Ръководството създава условия, политиката по качеството да бъде доведена до знание на всеки член от 
състава и да стане негово вътрешно убеждение. Актуалността на политиката на ТУ-Варна и отчитане на пос-
тигнатото по набелязаните цели по качество в мандатната програма на ръководството се преглеждат ежегодно 
по време на ОС на университета. 

5.2.2 Оповестяване на политиката по качеството 

Политиката на Ръководството е документирана и заедно с мандатната програма е обявена с Декларация 
на ръководството. Актуалната декларация се оповестява на служителите в структурните звена с публикуването 
й в раздел „За нас >> Мисия“ на уебсайта на университета: http://www.tu-varna.bg. С публикуването и на интер-
нет сайта на ТУ-Варна е осигурена достъпност на политиката, целите по качество и мандатната програма на 
ръководството до всички заинтересовани страни. 

5.3 Роли, отговорности и правомощия в организацията 

Отговорностите, пълномощията и компетенциите на работещите в ТУ– Варна по отношение на качес-
твото, са определени и описани в документираните правилници, процедури и др. регламенти на СУК, работните 
инструкции и персоналните длъжностни характеристики.  

За изпълнението на всички дейности в университета е отговорен Ректора. Със заповед той назначава по 
предложение на Координатора за функциониране на СУК, Комисия по качеството. КК се съставя на базата на 
регламента от СУК „Организационна структура за мониторинг и управление на СУК в ТУ – Варна“ и включва 
специалисти от различни нива и отдели на ТУ-Варна, които общо да са компетентни по отношение на всички 
процеси, регламентирани от СУК.  

Служителите са организирани във факултети, катедри, колежи, департамент, центрове, сектори и от-
дели съгласно Закон за висше образование, Правилник за устройството и дейността на ТУ-Варна и Закон за 
администрацията. Всички вертикални и хоризонтални връзки са дадени в документа „Структура на ТУ- Варна“, 
детайлно даващ представа за управленската, административната и академичната структури в университета. 

Със заповед на Ректора, Ръководителя на Центъра по качество е определен за Координатор по функци-
ониране на СУК /КФСУК/, който общо да организира и координира работата по СУК, в съответствие с утвър-
дените документи. 

КФСУК има достъп до Ректора, Заместник и Помощник ректорите приоритетно в случаите на конста-
тирани несъответствия, информация за лоши практики, неизпълнение на решения на ръководството и/или има 
предложения за подобряване на СУК. Координатора за функциониране на СУК : 

 контролира протичането на процесите регламентирани в СУК; 

 ръководи дейността на комисията по качеството; 

 подпомага осигуряването на наличие на компетентни и квалифицирани вътрешни одитори за одити от 
първа и втора страна; 

 подготвя и предлага на Ректора за утвърждаване план-график за провеждане на  вътрешни одити, орга-
низира допълнителни проверки и контролира изпълнението на предписанията в съответствие с процедура 
„Одити”. 

 контролира спазването на всички дейности, регламентирани от СУК, подготвя или изисква от съответ-
ните ръководители и специалисти периодични доклади и отчети,  регламентирани в тях; 

 обезпечава непрекъснатото подобряване и усъвършенстване на системата,  което се отразява перио-
дично в ревизии и актуализации на документите ; 

 съвместно с Главен технически сътрудник съхранява оригиналите на документите на СУК; 
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 контролира осигуряването на персонала с необходимите документи с външен произход – стандарти и 
технически спецификации в областта на качеството; 

 изнася лекции и прави обучения за запознаване на персонала, вътрешните одитори и ръководните слу-
жители с изискванията на СУК;  

 Запознава ръководството на ТУ-Варна с анализи за ефективността на дадени процеси и на СУК. 

За регулиране на комуникационните връзки между звената, посочени в структурната схема, както и 
създаване условия СУК  да работи ефективно, основна отговорност носят: Ректора, Заместниците и Помощник 
ректорите, както и  КФСУК. Особено важен акцент е да се обменя ясна информация относно: 

 Изменение на документацията на СУК; 

 Изменение на държавни регламентиращи документи; 

 Изменение на местни регламентиращи документи; 

 Заповеди относно основни обекти и субекти на СУК: вътрешни одити; ОС, планове за АС на ТУ-Варна; 
заседания на КК; предприемане на коригиращи действия; комисия по качество; вътрешни одитори; и др.; 

 Протоколи от заседания на ОС и АС на които се осъществяват прегледи на СУК; 

 Резолюции на предложения за коригиращи и превантивни действия; 

 Създаване на нови образователни и научно-изследователски продукти и услуги или въвеждане на нови 
методи за извършване на съществуващите такива – обучение на свързания с тях персонал, водене на записи; 

 Промени в условията на работа с доставчици или необходимост от регламентиране на специфичен вхо-
дящ контрол на определени доставчици, продукти и/или услуги; 

 Изменения в условията на работната среда – инструкции, обучение на персонала за работа и безопас-
ност; 

 Изисквания за нивото на квалификация на персонала; 

 по целесъобразност оперативни ситуации, имащи отношения към предлаганите услуги. 

Оперативните задачи на факултетите и катедрите се съгласуват на Ректорски и Декански съвети еже-
седмично. 

Вертикалната комуникация от горе надолу се осъществява чрез заповеди или официални съобщения 
/правилници, процедури, инструкции, обявления и др./ издадени от ръководството, а от долу нагоре чрез док-
ладни записки, становища, препис-извлечения от катедрени, колежни, департаментни и/или факултетни съвети. 

Заповедите се връчват на заинтересованите лица срещу подпис, чрез деловодството. Официалните съ-
общения се излагат на видно място в коридорите и на табла до кабинетите, както и се публикуват на уебсайта 
на университета, с цел заинтересованите страни да имат достъп до тях. 

Други форми на комуникация са оперативните събирания на членове на ръководния състав и с участи-
ето на КФСУК, екипни съвещания и други срещи на ръководния и изпълнителски състав. 

6. ПЛАНИРАНЕ 
6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите 

При планиране на управлението на СУК, Ръководството на ТУ- Варна разглежда въпросите свързани с 
контекста на организацията (т.4.1) и изискванията на заинтересованите страни (т.4.3), като овладяването на рис-
ковете се третира съобразно „Стратегия за управление на риска“ разработена във връзка с изискванията на За-
кона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Тя създава средносрочна програма, която има за 
задача да отрази основните цели и приоритети в дейността както на структурните звена на университета, така 
и общо за самия университет и да определи рамките на действие в процеса по управление и оценка на рисковете 
за постигане на стратегическите и оперативните цели на ТУ-Варна.  

Стратегия за управление на риска е насочена към: 

 създаване на ефективна организация на процеса по управление на рисковете, опасностите и възможнос-
тите; 

 сертифициране по актуалните стандарти за качество; 

 обхваща периода 2018 – 2021 г.; 
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 определя приложимата методология, въвежда система за единно докладване и документиране на със-
тоянието на поетите от ТУ-Варна  рискове, плановете за предприемане на мерки и средства за ограничаване 
или елиминиране на рисковете с неприемливо ниво. 

6.2 Цели по качеството и планиране на дейностите за тяхното постигане 

Целите по качество са с конкретна насоченост и са измерими. При определянето и актуализирането на 
целите Ръководството е взело предвид следното: 

 Настоящите и бъдещите потребности на ТУ-Варна и на потребителите на образователни, 
научно-изследователски и научно-приложни услуги, както и на заинтересованите страни; 
 Съответните констатации от вътрешни одити и прегледи на Ръководството; 
 Актуалните резултати от процесите; 
 Съответното ниво на удовлетвореност на заинтересованите страни; 
 Съответното ниво на осигуряване на предлаганите продукти и услуги; 
 Резултати от самооценки; 
 Възможности за подобрения; 
 Необходимите за постигането на целите ресурси. 

Планирането на целите е обвързано с оценка на възможностите за развитие на дейностите, чрез подоб-
ряване на условията за осъществяване на процесите и дейностите в ТУ-Варна. То обхваща: 

 дефиниране на отделни конкретни мерки; 
 определяне на отговорни длъжностни лица за тяхното изпълнение; 
 предоставяне на необходимите ресурси; 
 планиране на сроковете; 
 определяне на критерии за постигане на резултатите. 

Вземането на оперативни решения относно методите и средствата за постигане на набелязаните конк-
ретни цели по управление се съгласуват на заседания на комисията по качество или се регламентират със 
Заповед на Ректора. 

Контролът се осъществява чрез: 
 Преглед на ръководството; 
 Вътрешни одити, включително и верификации на системата; 
 Оперативен контрол; 
 Обратна връзка със заинтересованите страни. 

Резултатите от осъществения контрол се докладват от КФСУК на ръководството, на заседание на ко-
мисията по качество, както и пред АС на университета. 

Целите по качеството са записи, утвърдени от Ректора и се свеждат до знанието на персонала, като се 
разяснява смисъла и ползите от тяхното изпълнение, с цел осъзнаване и следване Политиката по качеството 
от работещите на всички нива. 

6.3 Планиране на измененията в СУК 

Когато има необходимост от изменение на СУК, Ръководството на ТУ-Варна извършва предварително пла-
ниране на измененията, като взема предвид: 

 целта на измененията и евентуалните последствия от тях; 
 целостта на системата; 
 наличието на ресурси; 
 разпределянето или преразпределянето на отговорности и правомощия. 

7. ПОДДЪРЖАНЕ 
7.1 Ресурси 

7.1.1 Общи положения 

Ръководството на ТУ-  Варна е определило и осигурило необходимите ресурси за създаването, внедря-
ването, поддържането и непрекъснатото подобряване на  системата за управление на качеството. В универси-
тета осигуряването на ресурси се извършва съобразно планираните дейности по управление на СУК. При оп-
ределяне на необходимите ресурси се вземат предвид: 

 възможностите и ограниченията на съществуващите вътрешни ресурси; 
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 отчитане на потребностите от управление на доставките. 
7.1.2 Човешки ресурси 

Управлението на  човешките ресурси в ТУ-Варна се осъществява съгласно Правилника за устройството и 
дейността на ТУ-варна, Щатното разписание и регламентите, процедура „Управление на квалификацията“, 
Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в ТУ – Варна, Правилници за периодична 
атестация на академичния и непреподавателския състав и др. 

Служителите в университета са назначени по служебни или трудови правоотношения. В най-общ план в 
структурата на университета персонала е разделен на академичен и на неакадемичен (административен и по-
мощен) . 

Независимо от различните правоотношения и нормативите, които ги регулират, всички университетски 
служители в своята работа се подчиняват на еднакви правила и към тях има еднакви изисквания. В най-широк 
смисъл всички те са служители на държавата с всички произтичащи от това правомощия и задължения. За 
всички тях важат нормативните изисквания на “Кодекс за академично единство в ТУ- Варна”, „Правилник за 
академичен интегритет в ТУ– Варна“ и “Етичен кодекс на ТУ- Варна”.  

Разработените длъжностни характеристики  отговарят на следните изисквания: определят изисквания за 
ниво на образование, стаж, квалификация; подчиненост в организацията; професионални задължения; задъл-
жения по СУК; други по целесъобразност. Длъжностните характеристики са разработени за всяка щатна длъж-
ност, а персоналните длъжностни характеристики са подписани двустранно. 

Ръководството на ТУ-Варна обръща особено внимание върху придобиване на квалификация от служите-
лите и нейното повишаване. Обучението задълбочава знанията и квалификацията на персонала, необходими за 
изпълнение на работните задължения и на изискванията на потребителите на образователни услуги. ТУ-Варна 
изпраща служителите си на курсове и семинари, организирани в системата на висшето образование и извън нея, 
като обучение на работното място се осъществява и чрез собствени специалисти.  

Нуждите от обучение на служителите се установяват от съответните им преки ръководители в рамките на 
структурните звена, за които отговарят, като дадената от тях информация се взема предвид в годишното плани-
ране. Спазват се изискванията на процедура „Управление на квалификацията“. Изводите от периодичната 
оценка за работата на служителите също е основание за необходимостта от специализирано обучение. 

7.1.3 Инфраструктура 

Инфраструктурата включва следните основни активи: 

 Четири корпуса, специално оборудвани с лекционни и семинарни зали, лабораторни зали и производс-
твени практически халета, учебно-производствена база; 

 Студентски стол, Стадион, Спортна зала и Тенис корт, Парна централа и други спомагателни сгради; 

 Техническо оборудване, необходимо за основните и спомагателните процеси, технически средства за 
процесите, вкл. и програмни продукти; 

 поддържащи услуги (съобщителни средства  и информационни  системи.); 

Пропускателният режим в сградите и на територията на кампуса се осъществява от охранители и охрани-
телна фирма. Изградено е и функционира видео-наблюдение на ключови места в сградите и на територията на 
кампуса. 

Всички кабинети, в които е разположен академичния състав и отделите на администрацията, са номерирани 
и обозначени с табели, съдържащи необходимата идентифицираща информация. 

В учебните корпуси е налична информация за разположението на звената, разположена непосредствено до 
входа на сградата и са поставени на видни места схеми за евакуация, разположени на всеки етаж. 

Поддръжката на наличното оборудване е регламентирана в процедура „Управление на материалната база“. 

Планирането на дейностите по поддръжката се извършва ежегодно на база възможността за осигуряване на 
необходимите ресурси под ръководството на Помощник ректор. 

Поддръжката на административната инфраструктура се осъществява чрез възлагане на външни изпълни-
тели с които ТУ- Варна има сключени договори, при спазване процедурите на СФУК.  

Всички документи за дейностите по поддръжка на административните сгради, инсталациите и съоръжени-
ята, се съхраняват  в звената на подчинение на Помощник ректор.  
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Организацията на поддръжката на хардуера, софтуера и изградената компютърна мрежа се осъществява от 
отдел “Информационно и компютърно обслужване”. Отдела ИКО организира и уеб – сайтовете на универси-
тета и отделните му структурни звена, както и системите за електронна кореспонденция. 

7.1.4 Заобикаляща среда за изпълнението на процесите 

Заобикалящата среда, като комбинация от човешки и физически фактори, влияе върху мотивацията и удов-
летвореността на служителите и върху цялостното функциониране на Системата за управление на качеството. 
Ето защо ръководството на ТУ-Варна се стреми да осигури на своите служители оптимална комбинация от тези 
фактори, с оглед постигане на целите по качество и в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. 

Физическите параметри на средата се осигуряват  въз основа на изготвени от външна организация оценки 
на риска на работните места. В университета функционира Комитет по условия на труд, съгласно ЗЗБУТ, чийто 
представители всяко тримесечие обсъждат цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безо-
пасността на служителите и извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и безопасни ус-
ловия на труд. Осигурено е обслужване на служителите от лицензирана Служба по трудова медицина, която 
консултира и подпомага комитета по условията на труд в планирането, организирането и изпълнението на не-
говите задължения. Всички документи за дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа се 
съхраняват при ръководителя на сектор "Безопасност и здраве при работа"..  

Ръководството се стреми да поддържа висока мотивация на служителите посредством: 

 материално стимулиране за добро изпълнение; 

 ангажиране към качеството на работата; 

 осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията чрез обучение, участие в семинари, 
курсове и др.; 

 възможност за професионално израстване; 

 здравно и пенсионно осигуряване; 

 включване в задачи и проекти, повишаващи уменията и квалификацията на служителите. 

7.1.5 Ресурси и средства наблюдение и измерване (СНИ) 

Ресурсите за наблюдение и измерване при процеса на предоставяне на образователни и научно-изсле-
дователски и научно-приложни услуги, както и за спомагателни дейности в ТУ-Варна включват: 

 Еталонни СНИ – технически средства за наблюдение и измерване, които се използват само за сравни-
телен контрол и калибриране на СНИ от други групи и подлежат на външен Метрологичен контрол. 

 Учебни (работни) СНИ – средства за наблюдение и измерване, използвани за извършване на лабора-
торни и практически упражнения със студенти и докторанти, при провеждане на учебния процес на ниво ка-
тедра. При доказана необходимост, тези средства подлежат на Метрологичен надзор или на периодичен вътре-
шен контрол чрез Еталонни СНИ. 

 Лабораторни СНИ - средства за наблюдение и измерване, използвани в учебните, работните или на-
учно-изследователски дейности в акредитираните лаборатории към ТУ– Варна, които подлежат на Метрологи-
чен надзор или на периодичен вътрешен контрол чрез Еталонните СНИ, когато това е приложимо. 

 Индикаторни СНИ – средства за наблюдение и измерване, използвани за контрол и индикация на ре-
жима на работа на енергетични съоръжения, инсталации и уреди в ТУ(ел. табла, уреди и апарати от пароцент-
ралата и т.н.). Тези средства подлежат на планов вътрешен контрол и подмяна, в случаите когато е установено 
отклонение от точността им; 

 интегрирана информационна система за управление на студентското състояние планирането, организа-
цията и отчитането на учебната работа и научно-изследователските проекти; 

Управлението на средствата за наблюдение и измерване се извършва съгласно процедура „Управление и конт-
рол на средствата за наблюдение и измерване“ и на инструкциите на производителя (доставчика).  

Ремонт и настройка на Еталонните СНИ се извършват САМО от оторизирани сервизи и лаборатории. 
Останалите СНИ се подлагат на ремонт и настройка при следните обстоятелства: 

 констатирано несъответствие по време на употреба; 

 констатирано несъответствие при периодичната проверка. 
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Програмните продукти с които се работи в университета са лицензирани и се поддържат от квалифицирани 
специалисти от отдел „ИКО“. 

В определени случаи, процесите по наблюдение и измерване се извършват от външни организации. Съ-
щите разполагат с необходимите лицензи и разрешителни, с подходящи методики и годни средства за наблю-
дение и измерване, както и с квалифициран персонал. Тези организации се оценяват като доставчици на услуги 
за всеки конкретен случай. Измерването на параметрите на работната среда се извършва само от външни орга-
низации. 

7.1.6 Знания и опит в университета 

Знанията и опита в ТУ-Варна се прилагат, развиват, съхраняват и използват във възможно най-голяма сте-
пен от служителите и университета, докато процесите, свързани със създаване, изграждане, компилиране, ор-
ганизиране, преобразуване, трансфер, приложение и защита на знанията, се налага да бъдат управлявани. С 
развитието на технологиите се променят и подходите за управление на знанията.  Знанията и уменията на от-
делните групи персонал и служители са в основата на доброто функциониране на ТУ-Варна. Създадени са и се 
поддържат вътрешни правила, норми на поведение, процедури и работни инструкции, указващи боравенето с 
колективните и организационни знания. Достъпът до знанията е съобразен с изискванията за сигурността им. 

7.2 Компетентност 

Заместник ректор Академичен състав и координация, Деканите на факултети, директорите на колежи и 
департамент, ръководителите и Ръководителя на отдел човешки ресурси следят за изискванията, свързани с 
компетентността, квалификацията и опита на служителите, продиктувани от промени в законовите изисквания, 
добри практики и обмен на информация със сходни университети в страната. Тези изисквания се залагат в 
длъжностните характеристики от ръководителите на академичните, административните и спомагателните 
звена. Длъжностните характеристики са официални документи, които регламентират мястото и целта на длъж-
ността в структурата на ТУ-Варна, задълженията и отговорностите на заемащия длъжността, връзките с другите 
длъжности и външните организации, образователните и квалификационни изисквания за заемане на длъж-
ността. ДХ са разработени за всяко работно място въз основа на анализ на функциите на звеното, определени с 
Правилника за устройство и дейността на ТУ-Варна, и Закона за развитие на академичния състав. Измененията 
на длъжностните характеристики се извършва, както при всеки друг документ от СУК. 

Изменение на длъжностните характеристики може да се извършва по инициатива на всеки пряк ръко-
водител. Изменението може да е свързано с: 

 настъпили промени в характера и организацията на работата; 

 промени в приложимото законодателство; 

 структурни промени в университета; 

 въвеждане на нови стандарти, модели или технологии за осъществяване на работни процеси. 

 предписания от контролни органи 

Обучението и развитието на служителите, в посока на повишаване на тяхната компетентност и квалифи-
кация, са приоритет на ръководството на ТУ-Варна. Целта на обученията е всички служители да придобият 
нужната компетентност, умения и нагласа за ефикасно изпълнение на професионалните си задължения. Да се 
осигури на всяко звено необходимия човешки потенциал съобразно оперативните и потребности.  

Нуждите от обучение на служителите се установяват от съответните им ръководители в рамките на струк-
турните звена, за които отговарят, като дадената от тях информация се взема предвид за годишния бюджет. 
Спазват се изискванията на Закона за развитие на академичния състав и правилника за неговото прилагане. 
Изводите от периодичната атестация на академичния и неакадемичния състав също е основание за необходи-
мостта от планиране и реализиране на специализирани обучения. 

7.3 Осъзнаване 

Ръководството на структурните звена, както и Висшето ръководство на ТУ-Варна осигурява всички служи-
тели да имат ясна представа за: 

 политиката на Ръководството по качеството; 

 целите, стратегически за ТУ-Варна и по качеството; 
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 важността на приноса на всеки за ефикасността на СУК, включително ползата от подобрената резул-
татност; 

 последствия от неспазването на изискванията на СУК; 

 ролята и отговорността на всеки, както и важността при постигане на съответствие с политиката, про-
цедурите и с  изискванията на СУК. 

С цел осъзнаване от служителите на смисъла и важността на извършваните дейности, ръководството е оп-
ределило следните управленски принципи: 

 делегиране на правомощия на всеки служител и насърчаване за вземане на самостоятелни решения, в 
границите на неговите правомощия; 

 мотивиране на служителите чрез осигуряване на висока квалификация и непрекъснато професионално 
усъвършенстване; 

 осъществяване на основните процеси и взаимодействие със заинтересованите страни, при стриктно съб-
людаване от всички служители на етичните норми на поведение и професионализъм. 

7.4 Обмен на информация  

Ръководството на ТУ-Варна е осигурило необходимите условия за вътрешен и външен обмен на информа-
ция, касаеща всички процеси и дейности, свързани с определянето на изискванията към разработването и пре-
доставянето на образователните и научно-изследователски продукти и услуги и удовлетворяване на потреби-
телските очаквания. 

С цел унифициране и улесняване на потребителите и заинтересованите страни ТУ-Варна има въведени в 
практиката си бланки и формуляри, чрез които се структурира информацията, и в които се изискват минимум 
необходим брой данни, както и са приложени надлежни обяснения за коректното им попълване във вътрешните 
регламенти на СУК. Деловодството на университета, както и документалния обмен между структурните звена 
е устроено съгласно изискванията на държавните нормативи и спазва принципите за уникална идентификация 
и проследимост на цялата документирана информация. 

Верността на съдържанието на всеки издаден официален документ се удостоверява с подписа(ите) на съот-
ветния издател(и), упълномощените съгласуващи и утвърждаващи верността на данните в него ръководители 
на структурни единици. 

 Пълна информация за ТУ– Варна, неговите структурни звена, контакти с техните ръководства, както и за 
образователните услугите които университета предоставя на своите потребители и за сведение на всички заин-
тересовани страни се помества и поддържа актуална на уебсайта: http://www.tu-varna.bg/ . 

7.5 Документирана информация 

Документираната информация на СУК включва: 

 Мисия, Политика и цели по качеството; 

 Наръчник на системата за управление на качеството; 

 Законови актове; 

 Правилници и Процедури по качеството; 

 Правилници, работни инструкции, методики, стандарти; 

 Записи по качеството и др. документи.  

 

7.5.1 Структура на документираната информация 

Основните нива документи изграждащи системата по качество на ТУ-  Варна са представени на Фиг. 1. 
Всички документи, оказващи пряко влияние върху качеството на обучението, научно-изследователската, на-
учно-приложната дейност кадровото, ресурсното и инфраструктурното развитие на университета, се считат за 
документи по качеството. 
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Фиг. 1. Структура на документите от системата по качество в ТУ-Варна . 

 

Те могат да бъдат класифицирани най-общо в следните категории: 

 Документи регламентиращи управление на академичната общност; 
 Документи регламентиращи административното управление на университета; 
 Документи поддържащи на системата по качеството; 
 Документи регламентиращи провеждането на учебната дейност; 
 Методическа и учебно планова документация;  
 Документи, регламентиращи провеждане на научно-изследователската и научно-приложната дей-

ност; 
 Държавни изисквания, стандарти и др. национални и международни документи, определящи изис-

квания към учебните процеси, към квалификацията на обучаваните и обучаващите. 

В зависимост от авторското право на документите Ръководството различава две групи документи: 

 Документи, разработени в рамките на ТУ-  Варна за целите на управлението му. 
 Документи, разработени от компетентни държавни и международни органи регламентиращи изис-

квания, критерии или др. елементи на качество на образователния и научно-изследователските процеси. 

 

7.5.2 Управление на документираната информация 

7.5.2.1 Управление на документите по качество 

Документи и данни свързани със СУК на ТУ-Варна, както и на външни документи важни за университета 
– държавни и международни регламентиращи документи, стандарти, др. се управляват съгласно процедура 
"Управление на документираната информация по качеството в ТУ-Варна".  

Целта е само валидни документи да регламентират важни за работата на структурните звена процеси и 
дейности.  

Списъка на актуалните документи по качеството е представен в „Списък на актуалните документи по ка-
чеството на ТУ-  Варна” и  „Списък на външните документи” в специализирания сайт за управление на СУК на 
ТУ-Варна: http://www.tu-varna.bg/tu-varnasuk. 

 

7.5.2.2 Управление на записите по качеството 

Записите представляват особен вид документи – бланки попълнени с данни; формуляри; протоколи; 
преписи-извлечения разписки, доклади в свободна форма и др., съдържащи данни доказващи начина на 
извършването на дадена дейност или процес. Управлението на записите се регламентира от процедура 
"Управление на документираната информация по качеството в ТУ-Варна", а в специфични случаи и от 
съответен държавен нормативен документ. 



 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Проект на документ! 

НАРЪЧНИК ПО КАЧЕСТВО Стр. 20 от 37 

 

Утвърден от Академичен съвет с протокол № ….. от …. 04.2018 год. 
 

Управлението на компютърната мрежа и електронните записи става съгласно правила, възприети в 
отдел ИКО. 

Записите по качеството служат като доказателство за изпълнение на регламентирани от СУК дейности 
и се използват при контрола, вътрешните и външмни одитим както и за оценки на ефективността на СУК. 

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ТУ - ВАРНА 
8.1 Оперативно планиране и управление 

Ръководството на ТУ-Варна планира и развива процесите, необходими за реализиране на услугите от 
обхвата на СУК, при удовлетворяване на изискванията на потребителите и заинтересованите страни към тях по 
отношение на управление на качеството. При планиране се отчитат действия за овладяване на рисковете и въз-
можностите, свързани с предоставянето на образователни, научно-изследователски и научно-приложни про-
дукти и услуги. 

При планиране ръководството определя: 

 изискванията за услугите и дейностите, съгласно действащото законодателство в областта на висшето 
образование в Р. България и по отношение на научните изследвания; 

 определяне на ресурсите, необходими за постигане на съответствие с изискванията 

 упражняване на контрол на процесите в съответствие с критериите; 

 определяне, поддържане и съхраняване на документирана информация в достатъчна степен: 

1.  за да се създаде сигурност, че процесите са изпълнени, както е планирано; 

2.  за да се докаже съответствието на услугите и контролните дейности с изискванията за тях. 

Управлението на процесите осигурява постигането на ниво на образователните продукти и услуги, съответ-
стващо на критериите за качество на ТУ-  Варна и дефинираната Мисия и Политика по качество.  

8.2 Определяне на изискванията за продуктите и услугите 

Ръководството на ТУ-  Варна е отговорно за адекватното определяне на изискванията и очакванията на 
заинтересованите страни чрез провеждане на подходящи маркетингови, анкетни и специализирани проучвания 
и постоянно поддържане на пряк контакт с основните потребители на образователни услуги – личен и чрез 
участие на представители на Студентски съвет в ОС, АС и ФС. 

Ректорът и ресорните Зам. Ректори са отговорни за провеждане на периодичен контакт със съответните 
държавни органи и основните корпоративни потребители на обучени кадри, както и с други висши учебни за-
ведения в страната и чужбина за определяне на променящите се изисквания към обучаваните кадри. 

Процесът на кореспонденция с всички заинтересовани страни се осъществява под формата на писма, 
факс и e-mail. Писмена кореспонденция се провежда по начин избран от потребителя. 

Управлението на кореспонденцията се извършва на нива Ректорат, Факултет (Колеж, Департамент) и 
Катедра. 

Видове договори. 

Ръководството на ТУ-  Варна е определило следните видове договори в зависимост от потребителите: 

 Обучаващи се по държавна поръчка; 
 Договори за обучение по корпоративна поръчка; 
 Индивидуални договори; 
 Проектни договори. 

Начина на подготовка и документите съответстващи на фазата на сключване на договора зависят от вида 
на договора и се регламентирани в длъжностните характеристики на отговорния за това персонал. 

Основните фази при договаряне включват: 

 Предоставяне на максимално ясна информация относно, характера, равнището на обучението и 
условията за неговото осъществяване (срокове, финансови и др. условия); 

 Анализ на изискванията на клиента; 
 Анализ на ресурсната осигуреност за изпълнение на обучението; 
 Изготвяне и преглед на проектодоговора; 
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 Подписване на договора. 

Настоящите дейности и произтичащите от това правомощия и отговорности са регламентирани в „Управ-
ление на взаимоотношенията с клиенти и потребители” и „Правилник за научноизследователската дейност на 
ТУ- Варна“. 

Изменение в договора 

Промени в клаузите, в случаите на писмени договори или придружаващите ги документи се правят единст-
вено при съгласие на двете договарящи се страни. 

 От страна на ТУ-  Варна, утвърждаването на всяко изменение се извършва в съответствие с всички 
фази на договора се реализира с пълномощията на Ректор; 

 Зам.-ректор УД е отговорен за своевременното предоставяне на информацията, касаеща изменени-
ята до всички засегнати катедри и административни отдели; 

 Зам. р-р ННППД, както и съответния ръководител на проект отговарят за управление на изменени-
ята в договорите за научно-изследователска дейност 

Изпълнение на договора 

Обучението по всички договори за обучение, независимо от ОКС и формата на обучение, се извършва 
на база утвърдени учебни планове и програми, съответстващи на държавните изисквания, предварително пла-
нирани занятия по време и преподаватели с необходимата квалификация и компетентност. 

Изпълнението на договорите за научно-изследователски проекти се реализират съгласно предвари-
телно изготвена от екипа на проекта програма с етапи и срокове, утвърдена от възложителя на проекта. 

Пълномощията и отговорностите на отговорните за реализация на обучението произтичат от конкрет-
ния договор. 

Записи 

В процеса на договаряне, изпълнение на договора и неговата оценка се генерират записи по качеството, и 
поддържащите ги документи за осигуряване на учебния процес, като: 

 За всеки договор се оформя досие, съдържащо всички основни документи определящи историята 
на договаряне и изпълнение на договора. 

 За всеки обучаем се води досие със записи за неговото приемане, етапите на обучението, доку-
мента(ите) за дипломиране и др. записи. 

 Информацията за изпълнение и състояние се съхранява при съответния Експерт във Фронт офис, в 
Докторантския център, при отговорниците по учебна работа по катедри, както и в архива и базите от данни 
на ТУ– Варна, в съответствие с процедура "Управление на документите и записите по качеството". 

 Всички лични данни на обучаемите лица се управляват при съответната степен на конфиденциал-
ност, съгласно Закон за защита на личните данни, Наредба № 1 за минималното ниво на технически и ор-
ганизационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и „Процедура за управление на личните 
данни на кандидат-студенти, студенти, докторанти, преподаватели и служители в ТУ-Варна“. 

Оценка и преглед на договора 

В периода на реализация на обученията, семестриално и ежегодно се планират и провеждат анкетни 
проучвания на академичния, административния състав, студентите, докторантите, кандидат-студентите и пот-
ребителите на кадри, изготвят анализи за резултатите от учебно методическия процес с отговорността на Зам.-
ректор УД. 

Резултатите се докладват на АС, където се прави окончателна оценка и се предлагат и одобряват мерки 
за подобряване на работата. 

Заявленията и доклади, съдържащи критични бележки, свързани с изпълнението на договора се доба-
вят, като копия към досиетата на договорите и са обект на анализ. 

Препратки  

 Закон за висшето образование; 
 Закон за защита на личните данни; 
 Закон за развитие на академичния състав; 
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 Наредба № 1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид за-
щита на личните данни; 

 Процедура „Управление на собственост на клиента“; 
 Процедура „Управление на студентското състояние“; 
 Правилник за планиране, подготовка и провеждане на кандидат-студентския прием; 
 Процедура Управление на взаимоотношенията с клиенти и потребители; 
 Процедура за изготвяне и издаване на академични справки в ТУ – Варна; 
 Процедура за изготвяне и издаване на свидетелства за професионална квалификация в ТУ – Варна; 
 Процедура за изготвяне и издаване на дипломи за завършено висше образование в ТУ –Варна; 
 Процедура за организиране, провеждане и отчитане на дейностите по курсове за повишаване на 

квалификацията в звената на ТУ – Варна. 
 Правилник за научноизследователската дейност на ТУ- Варна 
 Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, 

финансирани целево от държавния бюджет 
 Процедура за управление на личните данни на кандидат-студенти, студенти, докторанти, препода-

ватели и служители в ТУ-Варна 

 Процедура за изследване и оценка на удовлетвореността на обучаваните студенти и потребители на 
кадри в ТУ-Варна. 

8.3 Проектиране и разработване на продукти и услуги 

8.3.1 Основни дейности 

В процеса на разработка на нови специалности за всички образователно-квалификационни степени ТУ-  
Варна изпълнява следната последователност от дейности: 

 Предложение за разработване на нови специалности или актуализиране на учебните планове на същес-
твуващи специалности; 

 Съставяне, съгласуване с представители на съответните заинтересовани страни, преглед и утвържда-
ване на учебния план за дадена специалност;  

 Разработка на Учебни програми към Учебния план; 

 Съгласуване и утвърждаване на Учебните програми; 

 Подготовка на ресурсното осигуряване на специалността; 

 Оценка на готовността за провеждане на обучение. 

Към разработка на нови специалности, курсове за обучение и нови дисциплини се пристъпва след пър-
воначално предложение от профилиращите катедри или въз основа на задание от Ръководството на Универси-
тета обосновано от необходимостта за стратегическо развитие на специалностите, учебните планове и прог-
рами. 

Осигуряването на учебните дисциплини с учебни помагала се извършва с отговорността на профили-
ращата катедра при ТУ-  Варна и ръководството на библиотеката. 

 

8.3.2 Особености 

Разработката на нови учебни планове и тяхната актуализация отговаря на изискванията на "Закон за 
висшето образование", Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и 
"Държавен регистър на образователно - квалификационните степени по специалности във висшите училища". 

Разработката и утвърждаването на учебните планове и програми на различните нива имат своя специ-
фика за различните образователно-квалификационни степени и се реализират с инициативата на профилира-
щите катедри. 

Препратки  

 „Закон за висшето образование”; 
 „Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления”; 
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  „Държавен регистър на образователно - квалификационните степени по специалности във висшите 
училища”; 

 Процедура за изследване и оценка на удовлетвореността на обучаваните студенти и потребители на 
кадри в ТУ-Варна. 

8.4 Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици 

8.4.1 Видове доставчици 
В зависимост от периодичността на доставките и надеждността в качеството им Ръководството на 

ТУ-  Варна различава два вида доставчици: 
 Утвърдени - доставчици с проверена или доказана квалификация, компетентност и/или надежд-

ност в качеството на доставяните продукти и/или услуги. В тази категория попадат и всички доставчици, 
сключили договор за възлагане на обществени поръчки, обявени от ТУ- Варна съгласно Закона за общес-
твените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. 

 Епизодични – доставчици, които се използват в редки (крайни) случаи и/или еднократно, при ре-
шаване на непредвидено възникнали нужди или дефицит от работни ресурси или продукти, за които по 
обективни причини е невъзможно да се използват утвърдени доставчици. 

 Потенциални – доставчици, спрямо които ТУ– Варна няма предварителен опит за качеството на 
доставяните продукти и/или услуги и тези, които са били със статус „Отхвърлени” в предшестващи пери-
оди.. В тази група попадат доставчиците с непроверена (недоказана) квалификация, компетентност или 
надеждност (повторяемост) относно качеството на доставките. Използват се в случаите, когато желаната 
доставка не може да бъде реализирана от някой от утвърдените или епизодичните доставчици. 

 Отхвърлени – доставчици, при които са открити несъответствия в изискванията за качество на 
продуктите/услугите, сроковете на доставка, количеството, цената и/или които са причинили имущест-
вени, финансови или друг вид преки или косвени щети (загуби) на ТУ– Варна. Тези доставчици не се 
използват, докато не предоставят на ресорния ръководител на звено или ръководството на ТУ-Варна до-
казателства за подобряване на своя ценз или качеството на своите продукти/услуги. 

В зависимост от степента на влияние върху учебния процес, ръководството на ТУ-  Варна различава: 
 Услуги, пряко участващи в процеса на обучение – хонорувани и гост преподаватели; 
 Материали или услуги, косвено влияещи върху качеството на процеса на обучение – например, 

апаратура, консумативи и др. 
 

8.4.2 Начин на избор на доставчици 
Начинът на избор на доставчици зависи от вида на доставчиците. Всички доставчици се избират в 

условията на свободен пазарен избор. 
Процедурата за избор на хонорувани и гост преподаватели е разработена на основата на Закон за 

висшето образование, Закон за научните степени научните звания и основните моменти от нея са опреде-
лени в „Правилник за устройството и дейността на ТУ-  Варна”. Контрола на избора се извършва с пъл-
номощията на деканите на факултети, директорите на колежи и департамент, Зам.-ректор УД. 

Доставчиците на осигуряващи дейности, се избират на конкурсен принцип или въз основа на търг 
по Закона за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. ТУ-  Варна 
информира потенциалните кандидати за доставчици за своите нужди и отправя към тях покани да предс-
тавят оферти. Изборът на най-добрата от представените оферти се извършва от комисия, формирана със 
заповед на Ректора. 
 
8.4.3 Договори с доставчици 

Договорите с преподавателите и другите доставчици на трудови услуги се съставят според дейст-
ващото законодателство. Договорите предвиждат взискателност към качеството на труда и съответен кон-
трол по стандартите на ТУ-  Варна. Назначаването се извършва под контрола на АС, а оценката на качес-
твото на процеси под контрола на клиента на услугата. В случаите на реализирането на преподавателски 
услуги,  те подлежат на задължителна оценка след приключване на всеки семестър от възлагащата обуче-
нието катедра. 
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8.4.4 Управление на доставчиците и доставките 
Качеството на преподавателския труд подлежи на преглед и оценка на ниво на катедра. Ръководи-

телите на катедри водят списък на доставчици на преподавателски труд по катедри, утвърждаването на 
който се извършва в рамките на катедрения съвет. 

Качеството на образователните услуги се контролира в хода на учебния процес от съответните 
отговорни лица.  

Включването на даден доставчик в списъка на доставчиците задължава съответното длъжностно 
лице от ТУ-  Варна да го информира, когато Университета се нуждае от оказваната услуга. 

Включването на доставчика в списъка на утвърдените доставчици на ТУ-  Варна не отменя кон-
курсната процедура при провеждане на избора на доставчик за бъдещи услуги. 

На входящ контрол подлежат всички доставки. Входящият контрол се осъществява от приемащия 
съответната доставка. 

Проверката на доставените продукти и/или извършените услуги се осъществява съгласно норма-
тивните и договорените с доставчика изисквания. Проверката принципно обхваща: 

 съответствие на доставката с финансово – счетоводните документи; 
 контрол по спазване на сроковете за изпълнение на услугата и/или доставка на продуктите; 
 съответствие на услугата с договорените изисквания към нея;  
 съответствие на заявено и доставено количеството на продуктите; 
 наличие на документи удостоверяващи качеството на доставените продукти; 
 наличие на гаранции и сервизно обслужване в съответствие с договореностите; 
 съответствие на маркировката на продукта с тази от съпровождащите го документи и документите за 

закупуване. 

Препратки  

 „Закон за висшето образование”; 
 „Закон за развитието на академичния състав в Република България” 
 „Закон за обществените поръчки“  
 „Наредба за възлагане на малки обществени поръчки“ 
 „Правилник за устройството и дейността на ТУ-  Варна” 
 Процедура „Управление на доставчици“; 

8.5 Производство и предоставяне на услуги 

8.5.1 Управление на предоставянето на услуги от обхвата на СУК 
 Принципите, които се спазват при управление на процесите за обучение в ТУ-Варна, са както 
следва: 

 Плановост и създаване на оптимални условия за провеждане на процеса на обучение. 
 Периодична актуализация на учебните планове и учебните програми на база изискванията на потреби-

телите и сравняване с конкурентни технически ВУЗ в страната и чужбина. 
 Непрекъсната актуализация и усъвършенстване на учебната методология. 
 Повишаване на научната квалификация на преподавателите и научното равнище на образователния 

процес. 
 Спазване на държавните изисквания и останалата приложима нормативна уредба. 
 Осигуряване на учебния процес с необходимите ресурси. 

 
Управление на процесите на ниво академично ръководство се осъществява като обучението по конк-

ретна специалност в ТУ-  Варна се извършва съгласно утвърдена учебна документация включваща: Ква-
лификационни характеристики, Учебни планове и Учебни програми за дадената образователно квалифи-
кационна степен или образователно научна степен. 

Провеждането на учебни занятия се извършва въз основа на предварително съставен график на учебния 
процес. Броят на изпитите, текущите оценки, курсовите проекти и работи са съобразени с необходимостта от 
постигане на трайни резултати в учебния процес. 
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Изборът на преподаватели се извършва на базата на единните държавни изисквания за отделните специал-
ности и в съответствие с научната им квалификация, определена според номенклатурата на научните специал-
ности. 

Превантивното осигуряване на качеството на процеса на обучение се основава на: 

 Структура на учебния процес, утвърдена от АС и определяща разпределението на основните дей-
ности от учебната работа в рамките на учебната година; 

 Индивидуални и катедрени план-отчети за разпределение на аудиторната и извън аудиторна учебни 
дейности между членовете на академичния състав; 

 Модерна уеб-базирана информационна система, отразяваща текущото студентско състояние; 
 Контрол на провеждане на учебните занятия на всички йерархични нива; 
 Периодично атестиране на преподавателите; 
 Система за установяване на наличието на водещите дисциплини преподаватели съгласно регистъра 

на актуалните специалности; 
 Годишен план за атестация и развитие на преподавателите; 

При управление на процесите, ръководството на ТУ-  Варна разчита на качеството на процеса на обучение, 
изпълняван от всеки един преподавател, на високата квалификация и мотивация на всички членове на акаде-
мичната общност. 

Управлението на учебния процес на ниво катедра/департамент се осъществява чрез: 
 Квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми и анотации на учебни прог-

рами за профилиращите катедри; 
 Учебни програми и анотации на учебни програми за не профилиращите катедри; 
 Календарни планове по учебни дисциплини; 
 План за учебната заетост на преподавателите от катедрата; 
 Отчет за учебната заетост на преподаватели от катедрата; 
 План за атестиране и развитие на академичния състав. 

 
8.5.2 Идентификация и проследимост на учебната дейност 

За осигуряване на идентификация и проследимост, Ръководството на ТУ-  Варна използва следните под-
ходи: 

 Идентификация на специалността чрез кодове на специалностите; 
 Номер на поредната учебна година (курс); 
 Номер на поток; 
 Номер на група; 
 Личен номер (факултетен номер); 
 Код на учебната дисциплина. 

На всеки обучаем се дава уникален факултетен номер. Номерата са систематизирани и многоцифрени, ко-
ето осигурява индивидуалност на всеки номер. С този номер обучаемият се идентифицира във всички доку-
менти и записи по качеството.  

Номерата на учебните групи и потоци са спомагателни и служат за изготвяне на списъци и организиране 
на провеждането на учебните занятия. 

Проследимостта в учебния процес се извършва чрез: 

 Използване на средствата за идентификация; 
 Отчитане и анализ на резултатите от обучението; 
 Генериране на общи записи по качеството. 

Отчитането на резултатите от обучението включва регистрация в четири документа за изпитните оценки: 
студентска книжка, изпитен протокол на групата и главна книга. Записите от първите два се нанасят лично от 
преподавателя, а третия от преподавателя в присъствието на инспектора. Преподавателят се подписва във 
всички документи. 
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Натрупаната информация е достъпна за всички заинтересовани лица, които имат право да я получават. Обу-
чаваните лица могат да получат пълна информация за хода на своето обучение от студентската книжка. Препо-
давателите могат да ползват екземпляри от отчетните документи и да получават справка от компютъризираната 
система „Студент“ и „Университетска информационна система (УИС)“ . 

8.5.3 Контрол на процеса на идентификация и проследимост 

Контролът на процеса на идентификация и проследимост се извършва от УМО, Отговорника по учебна 
работа на съответната катедра и с помощта на механизма на вътрешни одити. 

Препратки  

 „Катедрена учебна документация”; 
 Информационна система УИС; 
 Процедура „Одити“; 
 Процедура „Идентификация и проследимост“ 

 
8.5.4 Преглед на научно изследователската дейност 

Ръководството на ТУ-  Варна определя научно изследователската дейност като стратегическа за осигуря-
ване на качеството процесите на обучението и развитие на квалификацията на преподавателите. 

Стратегията на ТУ-  Варна в областта на научните изследвания се основава на следните основни прин-
ципи: 

 Концентрация – научните ресурси се насочват към няколко приоритетни научни направления с фун-
даментално и научно-приложно значение; 

 Диверсификация – наличните научни ресурси (персонал, апаратура, технологии и др.) се използват за 
извършване на научни изследвания, които са нови и „нетипични” за Университета; 

 Интердисциплинарност – участие в научни изследвания, извършвани от „екипи от специалисти” от 
различни научни области, технически и други специалности, включително и такива от други Университети; 

 Кооперативност – участие на Университета в различни национални и международни проекти. 

Стратегическите научни направления се определят при формиране на Стратегията на ТУ-  Варна, както 
и в Мандатната програма на Ректора. Реализацията на стратегията се осъществява чрез: 

 развитие и утвърждаване на връзките на ТУ-  Варна с научно-технически организации, институти и 
висши училища от страната и в чужбина, водещи фирми и организации, производители на апаратура и др.; 

 създаване на специализирани научно-изследователски центрове и лаборатории; 
 финансиране на научно-изследователската дейност на преподавателите от собствени приходи; 
 реализиране на проекти за разработване и изпитване на нови методи, средства  и др. 

Изследователската дейност обхваща фундаментални, научни и научно-приложни изследвания. В изсле-
дователската дейност участват преподавателите от катедрите на Университета, както и външни специалисти. 
Профилът на изследванията, предвид широката гама от специалности, по които се води образователния процес 
е много широк.  

8.5.5 Планиране на осъществяването на научно-изследователски дейности 

Планирането на научно-изследователската дейност (НИД) включва следните основни направления: 

 Планиране на приоритетните научни направления; 
 Краткосрочно и дългосрочно планиране на конкретни мероприятия (програми) в научно-изследовател-

ската дейност; 
 Оперативно планиране на всеки научно-изследователски проект. 

Цялостното функциониране на научно-изследователската дейност подлежи на периодична оценка в рам-
ките на прегледите от Ръководството относно постигането на дефинираните критерии. Ръководството на Уни-
верситета се стреми да създаде условия и стимулиране на преподавателите и обучаващите се за развитието им 
и участието им в научно изследователската дейност на университета.  

Ръководството на ТУ-  Варна е отговорно за адекватното определяне на изискванията и очакванията при 
провеждане на научно-изследователските дейности, чрез провеждане на подходящи проучвания и постоянно 
поддържане на пряк контакт с основните потребители. 
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Ректорът, Заместник ректор ННППД и ръководителите катедри по факултети са отговорни за постоянна 
актуализация на основните направления и приоритети в изследванията на ТУ-  Варна и неговите звена. 

Взаимоотношенията между сектор НИС и страните по договорите (възложители и изпълнители) се уреж-
дат с договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и Кодекса на труда /КТ/. 

Въведена е регистрация на договорите, а формата на преглед на окончателното качество и постижимост 
на целите, се урежда с всеки възложител със съответни клаузи в сключения договор. Зам.-ректора ННППД има 
право да извършва проверка на качеството на изпълнение на договорите и е отговорен за добрата практика на 
изпълнение и запазване на авторитета на ТУ-  Варна. 

При сключване на договори с юридически и физически лица, ТУ-  Варна се представлява от Ректора. 

Основна организационна форма за изпълнение на сключените с възложителите договори са временните 
и дългосрочни колективи, които се представляват от техните ръководители. 

Ръководителите на колективите и членовете им са пряко отговорни за изпълнение на сключените дого-
вори в рамките на възнагражденията им, както и в рамките на гражданската им отговорност, при причинени 
щети. 

Основа на постигането на високо качество при извършване на научно изследователската дейност се из-
вършва на база дългосрочни и партньорски взаимоотношения с други научни, научно-образователни и образо-
вателни институции. Подобни отношения позволяват постигане на доверие и последващ трансфер на методо-
логии и знания, и пълноценно използване на висококвалифицираните специалисти, резултати трудно дости-
жими при други отношения. 

8.5.6 Реализиране на процеса на научно-изследователска дейност 

Управлението на научно изследователската дейност е цялостно подчинена на висшите ръководни органи 
на ТУ-  Варна. Структурата на управление на НИД е представена в „Правилник за научноизследователската 
дейност на ТУ- Варна ”. 

Управлението на НИД се извършва  с отговорността на Заместник ректор ННППД. 

Препратки  

 Правилник за устройството и дейността на ТУ-  Варна . 
 Правилник за научноизследователската дейност на ТУ- Варна; 
 Правилник за организация и провеждане на международно сътрудничество; 
 Процедура за внасяне на предложения за кандидатстване за национални и международни про-

екти и за стимулиране на колективите в условията на ТУ - Варна. 

8.5.7 Идентификация и проследимост в научно-изследователската дейност 

Проследимостта в научно-изследователският процес се извършва чрез: 

 Използване на средства за идентификация на проектите; 
 Документация, доклади, рецензии, анализи, приемно-предавателни протоколи и др., съпътст-

ващи изпълнението на проекта; 
 Генериране на общи записи по качеството. 

 
8.5.8 Наблюдение на договори за НИД  

В случаите на изпълнение на договори за научно-изследователски проект или научно приложна дей-
ност, Ръководителите на проекти/ лаборатории на определени периоди представят доклади съдържащи основ-
ните постижения, проблеми и отчети за извършените дейности. 

Съответните ръководители са задължени да съхраняват надлежно цялата документация на проектите и 
поръчките и да ги предоставят на Заместник ректор Наука и научно приложна дейност след изтичане на двуго-
дишен период, при закриване на бюрото/тема или напускане на съответния ръководител.  

Заместник ректор ННППД  чрез сектор НИС предоставя на библиотеката на ТУ-  Варна значимите на-
учни и научно приложни проекти, а всички други се организират в архив. Заместник ректор ННППД има пъл-
ното право да проследява, изисква сведения и анализира текущи или приключили проекти с цел увеличаване и 
съхранение на авторитета на ТУ-  Варна. 
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8.5.9 Собственост принадлежаща на потребителя или на външни доставчици  

Собственост на клиента се явяват документи, които са необходими за извършване на дадена услуга и 
по процедура се задържат в ТУ-Варна. До предаването им на техния собственик, тези документи се предпазват 
от повреда, унищожаване и преотстъпване на трети лица – физически и юридически. По правило, при извърш-
ване на услугите, администрацията на ТУ-Варна не задържа документи, а техни копия. 

Опазването на собствеността на клиента включва освен физическото опазване така и запазване на кон-
фиденциалността на информацията от документите. Спазват се държавната нормативна база, касаеща опазва-
нето на личните данни. В СУК на ТУ-Варна е въведена процедура за „Управление на личните данни на кандидат 
студентите, студентите, докторантите и персонала на ТУ-Варна“. Ако по независещи от ТУ-Варна причини 
собственост на потребителя бъде загубена, повредена или е станала негодна за употреба се създава необходи-
мата за случая констативна документация и незабавно се уведомява съответното физическо или юридическо 
лице. 

8.5.10 Предпазване на продукта 

Обезпечаване на съответствието с изискванията  на предоставяните образователни и научно-изследо-
вателски дейности и услуги се запазва през целия процес на тяхното извършване – от приемане за обучение до 
завършване на услугата спрямо потребителя. В процедурата за контрол на учебния процес  са посочени изиск-
ванията и контрола по изпълнение на заявените образователни услуги. 

8.5.11 Дейности след доставка на образователните услуги 

Документите, удостоверяващи предоставените образователни услуги и резултата от тях се издават и 
получават само от правоимащите по Закон или съгласно утвърдените в СУК длъжностни лица. За гарантиране 
актуалността на издадените документи същите преминават няколко-етапен вътрешен и външен контрол, с цел 
удостоверяване на тяхната верност и истинност. Дейностите са регламентирани в процедурите „ Процедура за 
изготвяне и издаване на дипломи за завършено висше образование в ТУ –Варна“ и „Процедура за изготвяне и 
издаване на академични справки в ТУ – Варна“. 

 ТУ-Варна активно събира информация за реализацията на потребителите на образователни услуги, след 
завършване, като това е едно от важните условия за формиране на рейтинга на университета. Дейността е рег-
ламентирана в Процедура за изследване и оценка на удовлетвореността на студенти, докторанти, завършили 
студенти и потребители на кадри.  

8.5.12 Управление на измененията  

Планирането и въвеждането на изменения е част от общия модел на процеса по предоставяне на адек-
ватни на съвременната действителност образователни и научно-изследователски продукти и услуги. Това е про-
цесът предхождащ момента на предоставянето на услуга или контролна дейност. В оперативен ред се определят 
етапите, проверка за качеството и валидирането, отговорностите и пълномощията при осъществяване на отдел-
ните дейности. Акцента е върху взаимодействието и екипната работа между академичния състав на универси-
тета и заинтересованите страни. По този начин се осигурява ефикасен обмен на информация и ясно възлагане 
на отговорностите.  

Входните елементи, свързани с планирането и предоставянето на образователни и/или научно-изследо-
вателски услуги включват изискванията за функционалност, съответствие с нормативните актове, информация 
от предишно подобно проектиране и разработване, когато е приложимо, и наличните и необходимите ресурси. 

Изходните елементи  са документирана информация, формулирана като квалификационна характерис-
тика, учебен, план, учебна програма, структура на учебен процес и др. процедури и/или работни инструкции, 
насочени към удовлетворяване на входните изисквания. Потвърждаването и валидирането им включва след-
ните дейности: 

 провеждане на задълбочен контрол по време на пилотното внедряване на нови специалности и форми на 
обучения; 

 доклад(и) за резултатите от контрола; 

 при необходимост внасяне на промяна в създадената вече документирана информация; 

 утвърждаване на документираната  информация за образователния продукта и/или услугата от АС на ТУ-
Варна. 

 Обучение на персонала, които ще предоставят услугата или ще осъществяват контрол (ако е необходимо). 
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За осигуряване на непрекъснато съответствие с изискванията  за предоставяните услуги се извършва 
преглед и ако се налага изменение. 

8.6 Пускане на продукти и услуги  

Всяка  образователна услуга, осъществяване по нов или променена учебна документация се извършва 
съгласно документа от СУК – „Методически стандарт за разработване на учебна документация в ТУ-Варна“. В 
него са описани подробно форматите за съставяне на учебната документация, етапите на преглед и начина за 
утвърждаването й в ТУ-Варна. Всички утвърдени учебни планове се обявяват на уебсайта на университета и се 
включват в материалите на кандидат-студентската кампания за съответната учебна година. 

8.7 Управление на несъответстващи изходни елементи  

Ръководството на ТУ-Варна е определило мерките, отговорностите и правомощията , свързани с разпо-
реждането с несъответстващи изходни елементи. Несъответствията могат да бъдат установени при някои от 
следните действия: 

 при провеждане на вътрешни и/или външни одити; 

 преглед на системата от ръководството; 

 при предоставяне на образователната услуга; 

 след завършване на услугата и предаване на крайния продукт(документ за завършено образование или от-
чет за резултатите от научен проект) на потребителя. 

След предприемане на действия за отстраняване на несъответствието, задължително се извършва повторен 
контрол за установяване на съответствие с изискванията и оценяване на ефикасността на предприетите дейст-
вия. Начина за процедиране и документиране в случаите на несъответстващи изходни елементи е регламенти-
ран в процедурата „Управление на несъответствия и коригиращи действия“. 

9. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТТА  
9.1 Наблюдение, измерване, анализ и оценяване  

Подобряването на дейността на СУК е постоянен процес и основен ангажимент на ръководството на 
ТУ-Варна. Един от важните елементи за това е контролната дейност по спазването изискванията на стандарта 
и на регламентите от СУК, извършвана като преглед от ръководството. Всички процеси от СУК подлежат на 
наблюдение и измерване, осъществявано по подходящ начин, директно или индиректно. Това се постига главно 
чрез последващ контрол на създадените записи. 

Ръководството на структурните звена извършва наблюдение на процесите с цел да се осигури инфор-
мация за протичането им, резултатите от тях и  проявените недостатъци в системата. Целта е да се постига 
максимално възможна удовлетвореност на потребителите на образователни и научно-изследователски про-
дукти и услуги, както и на всички заинтересовани от дейността на университета страни. При оценка на резул-
татността се сравняват планираните цели с изпълнените действия, документирани в Риск-регистрите на звената 
и този на ниво университет. Записи от наблюдението и измерването се съхраняват в съответните звена и при 
Главен технически изпълнител в Ректората на университета.  

Процесите при планиране и контролиране на услугите в ТУ-Варна са регламентирани от нормативни 
документи предимно външни и документи на СУК. В тези документи се съдържат правилата, отговорностите, 
етапите и критериите за оценка качеството на услугите. Предвиждат се необходимите материални ресурси, 
както и възможностите за повишаване на квалификацията на изпълняващите ги служители.  

ТУ-Варна извършва предоставянето на услугите си при контролирани условия, които включват: 

 достъпност до информация, описваща характеристиките на процесите и услугите, 

 достъпност до процедурите, регламентиращи процесите, 

 наблюдение и контрол на процесите, и мнението на потребителите на образователни и научно-изследо-
вателски услуги. 
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АС на ТУ-Варна утвърждава всички процеси и документи, свързани с осигуряване на услугата. Утвър-
ждаването демонстрира способността за постигане на планираните резултати. Наличната документация, въз-
никнала в процеса на работа с потребителите, се класира и съхранява в досиета, папки, електронни бази от 
данни и други подходящи технически средства,  описани в съответните процедури и работни инструкции. 

Удовлетвореността на потребителите се изследва на ниво катедра, факултет и Зам. р-р УД чрез Анкетни 
проучвания, попълнени от потребителите на услуги на хартиен носител или електронно. След анализ на полу-
чената информацията при необходимост и по предложение на съответното катедрено, факултетно или универ-
ситетско ръководство се предприемат коригиращи действия. 

Ръководство на ТУ-Варна събира и анализира съответни данни за определяне ефикасността на систе-
мата за управление на качеството, както и за набелязване на евентуални подобрения, които могат да бъдат нап-
равени. Това включва данни, генерирани от дейностите по измерване и контрол, както и от други подходящи 
източници. Чрез анализа на тези данни се осигурява необходимата информация за: 

 удовлетвореността или неудовлетвореността на потребителя; 

 изпълнението на изискванията на потребителя; 

 характеристиките на процесите и тенденциите за подобряването им; 

 доставчици и  др.. 

Освен от външни контролни органи, реализираните услуги подлежат на непрестанен вътрешен контрол.  

Управлението на учебните процеси се осъществява основно въз основа на изпитните процедури съпътстващи 
процеса на обучение. Контрол на знанията в процеса на обучение е представен в процедурите  „Управление на 
учебния процес“, „Управление на студентското състояние“, „Планиране, подготовка и провеждане на кандидат-
студентския прием“ и „Наблюдение и измерване на продукта“. 

Студентите подлежат на оценяване по следните процедури: 

 Текущи оценки  

По дисциплините, обучението по които завършва с  текущи оценки, всеки семестър се планират по 2 
контролни работи, провеждани по време на занятията (лекции или упражнения). В края на семестъра водещият 
преподавател оформя окончателната оценка. Студентите,  чиято окончателна оценка слаба, а  по преценка на 
преподавателя, могат да направят допълнителна контролна работа. Студентите с окончателно слаба оценка се 
явяват на поправителен изпит през поправителната и/или годишната поправителна сесия. Окончателните те-
кущи оценките се нанасят в изпитния протокол от водещия преподавател, в регламентираните срокове. 

 Курсови проекти 

Курсовият проект е редовна процедура по разработване и защита на индивидуален или групов курсов 
проект, извършва през семестъра в занятия с определен от учебния план хорариум. Разработеният проект се 
оценява от водещият преподавател и оценката се вписва в изпитен протокол. Един проект може да бъде защи-
таван от студента-автор не повече от три пъти (в края на семестъра, на поправителна и в годишната поправи-
телна сесия). Студентите с незащитен проект след годишната поправителна сесия получават ново задание, раз-
работват и защитават нов проект. 

 Курсови работи 

Курсовата работа се разработва в рамките на семестъра от студента по задание (за определени в учебния 
план дисциплини). Същата се защитава в края на семестъра. Часовете за курсовата работа са включени в учеб-
ния план на специалностите, като седмичен хорариум от един или два часа семестриални упражнения. Не пред-
ставянето и неуспешната защита на курсова работа е основание преподавателят да не завери семестъра на сту-
дента по съответната учебна дисциплина. 

 Семестриални изпити 

Семестриалният изпит е основна форма за установяване на знанията на студентите по дисциплините от 
учебния план. Съгласно „Закона за висшето образование” изпитът се провежда в писмен вид, или при спазване 
на следните изисквания: 

 До изпит се допускат студентите изпълнили всички задължения през семестъра и получили заверка по 
дисциплината; 

 Преподавателят разработва конспект и критерии за оценяване на изпитните теми; 
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 Оценките подлежат на вписване от водещия преподавател в студентска книжка, изпитен протокол и 
главна книга. 

За всеки курс в учебния план е дадена формата на завършващо обучението форма на оценка - държавен 
изпит или защита на дипломна работа. 

Държавният изпит или защитата на дипломна работа се провежда съгласно държавните изисквания за дип-
ломиране пред държавна изпитна комисия от хабилитирани преподаватели. В комисията могат да се включват 
и външни за катедрата представители. По изключение в състава на комисията могат да участват и преподава-
тели с образователна и научна степен “доктор”. 

ТУ-  Варна води публичен регистър на завършилите и дипломирани в него специалисти. Той се поддържа 
от УМО и подлежи на контрол от Зам. ректор УД на университета. 

Ръководството на ТУ-  Варна различава три различни подхода за контрол на изпълняваните дейности в 
рамките на НИД. 

Процеса на разработка на научно изследователски проекти и продукти се счита за стратегически от Ръко-
водството на Университета. Имайки предвид уникалността на разработките основен подход е авторският кон-
трол. Отговорните за разработката лица е необходимо да спазват принципите на добра практика в научноизс-
ледователските проекти. Задължително е спазването на принципите за авторско право, добросъвестност при 
изпълнението на целите на проекта. 

Научният колектив е необходимо да извършва периодични анализи (самооценка) на изпълнението на це-
лите на проекта, да сравни резултатите с научното ниво и предоставя резултатите на Ръководството на ТУ-  
Варна и финансиращия проекта. След завършване на цялостния проект или на определени етапи от него е не-
обходимо да представи резултатите за обсъждане на нарочно назначени от Ректора научни съвети или форуми. 
Задължително е и осигуряване на независима оценка на външен за  ТУ-  Варна експерт (рецензент).   

Контрол на външни за ТУ-Варна проекти се извършва в рамките на периодични самооценки и анализи на 
колективите осъществяващи разработката. Заместник ректор ННППД и Ръководител НИС са отговорни за из-
вършването на периодични проверки за изпълнението на целите на проектите, както и на правилата на ТУ-  
Варна. 

Всеки служител, установил наличието на процес или документ несъответствуващ на изискванията, регла-
ментирани в правилниците, процедурите и работните инструкции, го идентифицира по подходящ начин, изк-
лючващ по-нататъшното му влияние. Служителят, установил несъответствие, преценява причините за неговото 
възникване и взема мерки за неговото отстраняване в съответствие с работните процедури и пълномощията си. 

Когато отстраняването на несъответствието има директни последици за потребителя на образователни ус-
луги, ръководителят на структурното звено се разпорежда за неговото уведомяване и дава разпореждане за ко-
ригиращи действия съгласувани с него. Поправеният процес/документ се проверява повторно в съответствие с 
процедурите и/или външните регламентиращи документи, за съответната услуга. 

9.2 Вътрешен одит  

В ТУ-Варна се извършват планирани редовни одити, за да се определи дали системата по качест-
вото е ефективно поддържана и дали е в съответствие с международния стандарт ISO 9001 и другите 
нормативни изисквания. Процесът е регламентиран в процедура „Одити“. При необходимост се провеж-
дат и извънредни вътрешни одити, назначени със Заповед на Ректора. Провеждането на вътрешните одити 
се планира, организира, провежда и отчита от Ръководителя на ЦК. Плана за вътрешни одити и всички 
заповеди за тяхното провеждане се утвърждават от Ректора на ТУ-Варна.  

Одитите се провеждат от квалифицирани вътрешни одитори, различни от служителите изпълня-
ващи одитираната дейност. 

Изходните данни от вътрешните одити се съхраняват под формата на доклади се докладват на 
Ректора, пред АС и на съответния ръководител на звено за предприемане на незабавни коригиращи дейс-
твия ако се налага. 

Препратки  

Процедура „Одити” 
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9.3 Преглед от Ръководството 

Периодично Ръководството на ТУ-  Варна провежда организационни мероприятия за докладване на 
постигнатите резултати и изпълнение на целите за определени периоди и по определени аспекти на системата 
за управление на качеството. 

Прегледа от ръководството се провежда на следните нива: 

 Катедра/Департамент; 
 Факултет/Колеж; 
 Специализирани съвети, комисии, комитети и др.; 
 Общоуниверситетско ниво (Общо събрание или Академичен съвет). 

Прегледите се провеждат на предварително определена дата, като материалите свързани с докладването на 
елементите на прегледа се предоставят предварително на съответното ниво. Отговорността за подготовката на 
материалите за прегледите от ръководството се делегира в оперативен порядък на отговорните за процесите 
лица. Контрола за изпълнение е на Ректор/Декан/Директор/Ръководителите на структурни звена. 

Реализираните прегледи имат една или повече от следните основни цели: 

 Оценка на ефективността на системата по качество и предприемане на стъпки за нейното развитие 
(стратегическо и оперативно); 

 Дефиниране на измерими критерии (показатели) за оценка на системата по качество, нейните еле-
менти или процеси; 

 Анализ и оценка на пазарната ситуация и промяна на политиката по качество, както и на конкретни 
цели съответстващи на етапа на развитие на университета; 

 Дефиниране програма за инвестиции в нови технологии, подобряване на съществуващата инфрас-
труктура, необходими промени в системата по качество, развитие на квалификация на персонала и др. стра-
тегически дейности. 

Динамичните цели се определят на база изискванията основани на процесите свързани с осигуряване и уп-
равление на качеството на обучение и научно-изследователската дейност. 

Анализите се базират на обективна информация за състоянието на процесите, събирана по предварително 
определен начин. 

Контролът върху подготовката, провеждането и контролът върху изпълнението на прегледа е с отговор-
ността на съответните нива ръководители. 

9.3.1 Входни елементи за прегледа 

В рамките на провежданите мероприятия задължително поне веднъж годишно е необходимо да се анализират 
основните аспекти, представени в Таблица 1. 

Таблица 1. 

Ниво Задължителни входни елементи, които подлежат на преглед 

Катедра/Департа-
мент 

 Оценка на резултатите от учебния процес в катедрата за отчетния пе-
риод; 

 Оценка за актуалността на учебните планове и програми; 
 Резултати от проведени одити в катедрата; 
 Оценка на удовлетвореността на клиентите на катедрата; 
 Анализ на ресурсната обезпеченост и дефиниране програма за инвести-

ции в съвременни учебни технологии или/и средства, както и произтича-
щите от това промени в системата по качество и квалификация на персо-
нала; 

 Анализ на нивото на квалификация на персонала и необходимостта от 
развитие; 

 Постъпила информация за несъответствия и предложения за подобрения 
(от вътрешни и външни източници); 

 Промени, които биха могли да повлияят на Системата за управление на 
качеството; 

 Изпълнени научно-изследователски проекти в катедрата; 
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Таблица 1. 

Ниво Задължителни входни елементи, които подлежат на преглед 

 Препоръки за подобряване; 
 Действия, последвали от предишни прегледи от Ръководството 

Факултет/Колеж  Оценка на резултатите от учебния процес във факултета за отчетния пе-
риод; 

 Оценка на дейността на катедрите; 
 Изпълнени научно-изследователски проекти; 
 Резултати от проведени одити във факултета; 
 Оценка на удовлетвореността на клиентите на факултета; 
 Анализ на ресурсната обезпеченост и дефиниране програма за инвести-

ции в съвременни учебни технологии или/и средства, както и произтича-
щите от това промени в системата по качество и квалификация на персо-
нала; 

 Анализ на нивото на квалификация на персонала и необходимостта от 
развитие; 

 Постъпила информация за несъответствия и предложения за подобрения 
(от вътрешни и външни източници); 

 Промени, които биха могли да повлияят на Системата за управление на 
качеството; 

 Препоръки за подобряване; 
 Действия, последвали от предишни прегледи от Ръководството. 

Специализирани съ-
вети, комисии, коми-
тети и др. 

 Анализ на дейността на съвета/комисията за отчетния период; 
 Планиране на мероприятията за следващия период; 
 Постъпила информация за несъответствия и предложения за подобрения 

(от вътрешни и външни източници); 
 Промени, които биха могли да повлияят на Системата за управление на 

качеството; 
 Препоръки за подобряване; 
 Действия, последвали от предишни прегледи от Ръководството. 

Общо университет-
ско ниво 

 Анализ на учебната дейност; 
 Анализ на научно-изследователската дейност; 
 Оценка на удовлетвореността на клиентите (информация от катедри, фа-

култети и др.); 
 Анализ на инфраструктурата, ресурсната обезпеченост, наличието на 

подходяща апаратура и измервателни средства; 
 Действия, последвали от предишни прегледи от Ръководството; 
 Резултати от проведени одити; 
 Преглед на взаимоотношенията с партньори, доставчици и подизпълни-

тели; 
 Постъпила информация за несъответствия и предложения за подобрения 

(от вътрешни и външни източници); 
 констатации на външни контролни органи, като МО, НАОА, Сметна 

палата, РИОКОЗ, РДНСК и др 
 Промени, които биха могли да повлияят на Системата за управление на 

качеството; 
 Препоръки за подобряване; 
 Краткосрочни цели по качеството. 

9.3.2 Изходни елементи от прегледа 

Основните резултати от прегледите на ръководството се изразяват в: 

 Решения за подобряване ефективността и ефикасността на системата за управление и нейните про-
цеси, решения относно рискове с недопустимо високо ниво или възможности ; 
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 Постоянно подобряване на качеството на обучението, квалификацията на преподавателския състав 
и научно-изследователската дейност; 

 Осигуряване и развитие на необходими ресурси; 
 Протоколи с резултати и взети решения от съответните събрания и съвети (ОС, АС, ФС, КС). 

Резултатите от всички прегледи на ръководството подлежат на документиране под формата на протокол. 
Основните отговорности за организация, изпълнението и контрола на приетите решения са на Ректор, Замест-
ници и Помощник ректори, а в рамките на факултета/колежа/департамента/катедрата - на Декан/Директор/Ръ-
ководител катедра. 

Препратки 

 Закон за Висшето образование; 
 Структура на ТУ-Варна; 
 Правилник за устройството и дейността на ТУ- Варна; 
 Правилник за дейността на Академичния съвет при ТУ-Варна; 
 Правилник за дейността на Ректорския съвет на ТУ-Варна 
 Правилник  за  дейността  на  Стопанския съвет на ТУ - Варна 
 Правилник за дейността на Контролния съвет 
 Коригиращи и превантивни действия; 
 Одити; 

10. ПОДОБРЯВАНЕ 
10.1 Общи положения 

ТУ-  Варна е създал организация за постоянно подобряване на процесите от СУК. Ръководството на ТУ-  
Варна различава следните групи процеси: 

 Стратегически процеси - това са стратегически важните процеси, оказващи влияние върху дъл-
госрочното развитие и конкурентно способността на Университета; 

 Оперативни процеси – това са процеси осигуряващи реализирането на основните продукти на 
Университета при спазване на принципите за управление на качеството им; 

 Поддържащи процеси - тези процеси обхващат необходимите дейности за подпомагане на стра-
тегическите и оперативни процеси.  

 Системни процеси – процеси осигуряващи постоянна оценка, идентификация на проблеми и раз-
витие на системата по качество. 

Всеки от тези процеси подлежи на периодична оценка в рамките на прегледите на ръководството с цел 
осигуряване на съответствие с изискванията на потребителите, тези на стандарта ISO 9001, на нормативните 
изисквания и контрол на непрекъснатото подобряване на процесите по научната дейност и обучението. 

10.2 Управление на несъответствия 

Несъответствие/наблюдение може да бъде констатирано по отношение на продукт, процес, документ и др., 
както при извършване на одити, така и от различни длъжностни лица в хода на изпълнение на дейностите. 

Несъответствията в процесите и продуктите най-често са свързани с: 

 Неспазване на утвърдени учебни планове и програми, учебни разписи, установени срокове и т.н.; 
 Неспазване на изискванията на процедурите от Системата за управление на качеството, правилни-

ците за дейността на ТУ-  Варна, заповеди на Ректора и др. регламентиращи документи; 
 Доставка на некачествени продукти и услуги, осигуряващи учебният процес и научноизследовател-

ската дейност; 
 Не постигане на определени резултати от учебният процес и научноизследователската дейност. 

Всички обучаеми, които не са положили всички изпити или не са получили заверка на текущия семестър 
се разглеждат, като нарушаващи процеса на нормално обучение и се класифицират като не съответстващи.  

За целта те подлежат на разделно проследяване от Фронт офис и УМО и трябва в определен срок да положат 
успешно пропуснатите изпити или да получат съответната заверка за посещение на занятия по съответните 
дисциплини. 
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Констатираните несъответствия и наблюдения се документират чрез доклад, служебна бележка или друг 
документ, описващ конкретният проблем. Отговорността за документирането е на служителят, констатирал не-
съответствието/наблюдението. 

Информацията за констатирани несъответствия/наблюдения се докладва на Заместник-декан по учебни 
дейности (ЗД по УД) въпроси в звеното, в което е констатирано. 

Несъответствия/наблюдения констатирани в административните отдели на ТУ-  Варна, както и всички кон-
статирани несъответствия по отношение на документи и процеси от Системата за управление на качеството се 
докладват на ресорните заместници или помощник ректор на ТУ-Варна. 

Обучаемите, изоставащи от план-графика на полагане на семестриални изпити, с незаверка на семестър или 
с други неизпълнени процедури, се отстраняват от учебния процес съгласно „Правилник за правата и задълже-
нията на студентите ТУ-  Варна”. 

Когато е необходимо, за установяване на причините за констатирано несъответствие, по разпореждане на 
Ректор може да бъде проведен извънреден вътрешен одит, съгласно процедура "Одити". 

10.3 Коригиращи действия 

Коригиращи действия в ТУ-Варна се предприемат въз основа на: 

 резултати от анкети и проучвания за удовлетвореността на потребителите; 
 доклад на ръководители на звена;  
 доклади за несъответствия от вътрешен одит на системата по качеството; 
 несъответствия, открити при одити от втора и трета страна; 

анализи за проучване на причини за несъответствия на услугата и/или управленските решения. След уста-
новяване на причините за възникналото несъответствие/наблюдение с отговорността на ресорен заместник или 
помощник ректор на ТУ-Варна се разпореждат коригиращи действия, съгласно процедура "Несъответствия и 
коригиращи действия". 

Коригиращите действия, предприемани по отношение на констатирани несъответствия/наблюдения трябва 
да бъдат подходящи за отстраняване на причините, които са ги породили. 

При разпореждане на коригиращите действия се определят и конкретни отговорности и срокове за изпъл-
нението им, които се записват под формата на резолюция върху документа, с който е докладвано несъответст-
вието/наблюдението. Всички коригиращи и превантивни действия, предприети във връзка с дадено несъответ-
ствие задължително подлежат на последваща оценка за ефективност и ефикасност по отношение отстраняване 
на причините за възникналия проблем. 

Коригиращи действия се предприемат въз основа на предварителната им регистрация. За докладване на 
несъответствията са отговорни всички служители на ТУ-  Варна. Коригиращите действия се предприемат за-
дължително при открити несъответствия, отнасящи се до услугите, процесите и системата по качеството. 

Коригиращите действия се определят и извършват от Управляващия на съответния процес. Изпълнението 
на коригиращите действия до пълното им провеждане и отчитане на резултатите се контролира от ресорния 
Ръководител на звено, Център по качеството или заместник или помощник ректор. 

Препратки  

  „Закон за висшето образование”; 
 „Правилник за правата и задълженията на студентите в ТУ-  Варна”; 
 Процедура "Одити"; 
 Процедура „Управление на несъответствия и коригиращи действия” 

10.4 Постоянно подобряване  

ТУ-  Варна различава няколко посоки на усъвършенстване на съществуващите процеси, оказващи влияние 
на качеството на своята дейност: 

 подобряване на образователните и научно-изследователските и научно-приложните продукти и ус-
луги; 

 повишаване на квалификацията и компетентността на преподавателския и административния със-
тав; 
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 модернизиране на материалната, информационната, инфраструктурната база и социално-битовите 
условия; 

 подобряване на информационната сигурност; 
 развитие и разширяване на научно-приложната и научно-изследователската дейност; 
 изграждане на партньорски взаимоотношения с потребителите на кадри и другите заинтересовани 

страни; 
 подобряване на международното сътрудничество и обменът на преподаватели, служители, докто-

ранти и студенти с външни образователни и научно-изследователски институции. 

Оценката на тяхното осъществяване и ресурсно обезпечаване се разглеждат в рамките на прегледите от 
Ръководството (ОС, АС, ФС, КС и други форуми) на ТУ-  Варна. 

Предпоставките които влияят и спомагат за постигане на непрекъснато подобряване на качеството са: 

 ангажираност и заинтересованост, както от страна на ръководството, така и от страна на целия пер-
сонал в прилагане и подобряване на изградената СУК; 

 организационна култура по отношение на индивидуалната отговорност; 
 обучение и подготовка на служителите в принципите и практиката на стандартите по качеството; 
 микроклимат, създаващ условия за подобряване на качеството; 
 поддържане на ефективна комуникация между академичните звена и администрацията и стимули-

ране на работата в екип. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
11.1 Приложение 1. Взаимовръзка на процесите в системата за управление на качеството на 

ТУ-  Варна 

 


