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ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
 
 
        До 
        Г-н Ректора на ТУ – Варна 
      Копие: До  
        Членовете на АС на ТУ – Варна 
        Т у к 
 
 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
от доц. д-р инж. Стоян Славов, 

ръководител на Центъра по качеството на ТУ-Варна 
 
 
   Уважаеми господин Ректор, 
   Уважаеми членове на Академичния съвет,  
 
  Внасям в заседание на Академичния съвет на ТУ – Варна за разглеждане и прие-
мане на отчет за работата на Центъра по качеството за периода м. март 2017 – м. април 
2018 г. и план за работата на звеното до края на уч. 2017 – 2018 г. Отчета съдържа 
анализ на състоянието на СУК при ТУ-Варна както от гледна точка на степента на акту-
ализация на документите от СУК, текущо и във връзка с предстоящата й ре-сертифика-
ция по стандарта БДС EN ISO 9001:2015, така и от гледна точка на провеждането на 
периодични вътрешни и външни одити на звената от структурата на ТУ-Варна. 
  
   1. Актуализация и новосъздадени документи от СУК 
  1.1. Извършени  промени в документацията.  

Причините за актуализацията и съставянето на нови версии на документи от СУК 
са основно три: 

a) периодична регулярна промяна в изискванията на нормативните документи, пос-
тавени в основата на процедурите и документите на СУК, в т. ч. промяна на нормативите 
за учебно натоварване, промяна на правилата за обучение на докторанти, промяна на 
правилата за развитие на ресурсите и персонала, изисквания за акредитация от страна 
на НАОА и т. н. 

b) промяна в нормативната база от закони и правилници за тяхното приложение в  Р. 
България; 

c) промени и въвеждане на нови документи във връзка с подготовка на СУК за ре-
сертификация по последна версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. 

Във всички случаи проследяването на процесите на актуализацията на докумен-
тите от СУК, както и въвеждането на нови сочи че СУК на ТУ-Варна се адаптира успешно 
към промените. Това е свидетелство, че всички изменения в управлението на процесите, 
свързани  с предоставянето на образователни услуги, научно-изследователската ра-
бота, управлението на квалификацията на персонала (преподавателски и администра-
тивен), управлението и обновяването на материалната база и други основни  дейности 
на ТУ-Варна намират отражение във вътрешните правила от СУК. 

 Важен момент от подготовката за предстоящата ре-сертификация е разработва-
нето и утвърждаването на Стратегия за управление на риска на ТУ-Варна. Тя се явява 
основополагащ документ в СУК, който детайлно извършването на процес за идентифи-
циране и оценяване на рисковете предприемането на превантивни действия за недопус-
кане на тяхното проявление, така че целите на ТУ-Варна да не бъдат изпълнени. 

В таблица 1 са показани актуализациите на документите от СУК и въвеждането на 
нови такива в системата.  
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През отчетния период (м. март. 2017 – м. април 2018 г.), списъкът на актуализи-
раните и новосъздадени документи включва общо 28 документа, (или около 30% от до-
кументите в СУК) като от тях осем са новосъздадени (отбелязани са с „* “ в номераци-
ята). Поради обединяване с други документи, отпаднал от СУК е един документ: про-
цедура „12. Коригиращи и превантивни действия“, 2012 г. 

Таблица 1. 

№ № в СУК ,Наименование на документа 
Последно утвър-

ден от... на 
дата... 

Последна ак-
туализация в 

уебсайта 

1* 00. Стратегия за управление на риска в ТУ-Варна, 2018 
АС с пр-л № 29 от 

26.03.2018 год. 
2018-03-27 

00:00:00 

2 05. Структура на ТУ-Варна 2016-2019 -30.10.2017 
АС с пр-л №24 от 

30.10.2017 год. 
2017-11-22 

00:00:0 

3 
10. Организационна структура за мониторинг и управление на СУК в 
ТУ – Варна , 2017 

АС с пр-л № 20 от 
27.03.2017 г. 

2017-03-30 
00:00:00 

4 
11. Управление на документираната информация по качеството в ТУ-
Варна, 2018 

АС с пр-л № 29 от 
26.03.2018 год. 

2018-03-27 
00:00:00 

5* 
12. Правилник за академична мобилност на студенти, докторанти, 
преподаватели ... в ТУ-Варна, 2018 

АС с пр-л № 29 от 
26.03.2018 год. 

2018-03-27 
00:00:00 

6 13. Одити, 2018 
АС с пр-л № 29 от 

26.03.2018 год. 
2018-03-27 

00:00:00 

7 14. Управление на несъответствия и коригиращи действия, 2018 
АС с пр-л № 29 от 

29.03.2018 год. 
2018-03-27 

00:00:00 

8 
28. Методически стандарт за разработване на учебна документация 
в ТУ-Варна, 2018 

АС с пр-л № 28 от 
26.02.2018 год. 

2018-03-02 
00:00:00 

9 
33. Правилник за условията и реда за заемане на академични длъж-
ности в ТУ - Варна, 2017 

АС с пр-л № 19 от 
27.02.2017 год. 

2017-03-10 
00:00:00 

10 
34. Правила за организиране на мобилността на студенти и докто-
ранти и признаване на ..., 2017 

АС с пр-л №20 от 
27.03.2017 год. 

2017-04-11 
00:00:00 

11 
36. Правилник за приемане на студенти за обучение в ОКС магистър 
в ТУ-Варна през учебната 2018-2019 

АС с пр-л № 28 от 
26.02.2018 год. 

2018-03-01 
00:00:00 

12 
38. Правилник за устройството и дейността на университетска библи-
отека при ТУ – Варна, 2017 

АС с пр-л № 21 от 
24.04.2017 год. 

2017-04-28 
00:00:00 

13 
40. Правилник за приемане, обучение на докторанти и (…) на ОНС 
„Д” и НС „ДН” в ТУ-Варна, 2018 

АС с пр-л № 28 от 
26.02.2018 год. 

2018-03-08 
00:00:00 

14 
41. Правилник за устройството и дейността на Дирекция „МД и ЧС” в 
ТУ – Варна, 2017 

АС с пр-л № 21 от 
24.04.2017 год. 

2017-04-28 
00:00:00 

15 
43. Правилник за организацията и дейността на студентски съвет при 
ТУ-Варна, 2018 

АС с пр-л № 27 от 
29.01.2018 год. 

2018-01-30 
00:00:00 

16* 
45. Правила за академичен трансфер на студенти и докторанти в ТУ-
Варна, 2017 

АС с пр-л № 20 от 
27.03.2017 год. 

2017-04-11 
00:00:00 

17 
47. Наредба за определяне на академичната заетост на преподава-
телите от ТУ-Варна за уч...(2017-2018) 

АС с пр-л № 27 от 
29.01.2018 год. 

2018-02-01 
00:00:00 

18 48. Планиране на учебния процес, 2018 
АС с лр-л № 29 от 

26.03.2018 год. 
2018-03-28 

00:00:00 

19 
55. Наредба за планиране, подготовка и издаване на учебна и научна 
литература в (...), 2017 

АС с пр-л № 21 от 
24.04.2017 год. 

2017-04-28 
00:00:00 

20 56. Управление на студентското състояние, 2018 
АС с лр-л № 29 от 

26.03.2018 год. 
2018-03-28 

00:00:00 

21 
65. Правилник за устройството и дейността на центъра по качеството 
при ТУ – Варна, 2017 

АС с пр-л № 20 от 
27.03.2017 год. 

2017-03-30 
00:00:00 

22 
67. Правилник за приемане на чуждестранни студенти в Технически 
университет – Варна, 2017 

АС с пр-л № 20 от 
27.03.2017 год. 

2017-05-10 
00:00:00 

23 
71. Стандарт на Технически университет - Варна във връзка с обуче-
нието на докторанти, 2017 

АС с пр-л № 20 / 
27.03.2017 год. 

2017-12-01 
00:00:00 

24* 
76-Правила за ползване на творчески отпуск от членовете на акаде-
мичния състав на ТУ-Варна - 2017 

АС с пр-л № 19 от 
27.02.2017 г. 

2017-03-02 
00:00:00 

25* 
77- Правилник за вътрешният ред на спортен комплекс на ТУ–Варна 
- 2017 

АС с пр-л № 19 от 
27.02.2017 г. 

2017-03-02 
00:00:00 

26* 
78. Кодекс за академично единство в Технически Университет - 
Варна, 2017 

АС с пр-л № 20 от 
27.03.2017 год. 

2017-04-10 
00:00:00 

27* 
79. Правилник за академичен интегритет в Технически Университет - 
Варна, 2017 

АС с пр-л № 20 от 
27.03.2017 год. 

2017-04-10 
15:28:48 

28* 
80. Правилник за дейността на Морски Квалификационен Център, 
2018 

 АС с пр-л № 27 
от 29.01.2018 год. 

2018-01-30 
00:00:00 

 

Изминалите вече шест години на използване на сайта за електронно публикуване 
и актуализация на документите от СУК доказват неговото предимство, а именно – бързо 



 

Стр. 3 от 6 

 

разпространение на вземаните от ръководството решения до звената на университета 
и по този начин намаляване на вероятността за допускане на грешки и несъответствия 
в звената поради липса на навременна информация за промени в организацията на ра-
бота. Това осигурява съществени предимства на ТУ-Варна при провеждане на надзорни 
и акредитационни процедури и проверки от финансови и административни институции. 

 
 1.1. Предстоящи промени в документацията  

Изброените документи от СУК: 
- 01. Наръчник по качество на ТУ-Варна, последно утвърден от АС с пр-л № 14 

от 11.06.2012 год.; 
- 42. Правилник за издаване на Годишник на ТУ-Варна и сборник с резюмета 

на проекти, финансирани от държавния бюджет, последно утвърден от АС с пр-л 
№ 15 от 02.07.2012 год. 

- 22. Наблюдение и измерване на продукта, последно утвърден от АС с пр-л № 
11 от 02.04.2007 год. 

- 26. Идентификация и проследимост, последно утвърден от АС с лр-л № 11 от 
02.04.2007 год. 

- 49. Управление на учебния процес, последно утвърден от АС с лр-л № 21 от 
04.03.2013 год. 

- 60. Информационна система “Студент”, последно утвърден от АС с пр-л № 
11 от 02.04.2007 год. 

са актуализирани (в различна степен на завършване) или предстои тяхната акту-
ализация до края на уч. 2017 - 2018 год. 

Във връзка с утвърдената от АС Стратегия за управление на риска в ТУ-Варна е 
разработена и електронна таблица в MS Excel в която ще се извършва оценяването на 
риска от комисиите по звена и от общо-университетската комисия. В момента се извър-
шва подбор на членовете на комисиите, след което предстои тяхното обучение по мето-
диката за идентификация и оценка на рисковете. В уебсайта на СУК на ТУ-Варна е съз-
даден специален раздел “УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“, в който предстои да се публикуват 
попълнените риск регистри.  

 
  2. Анализ на състава, пряко участващ в поддържането на СУК 

За периода м. март. 2017 – м. април 2018 г., състава от отговорници по СУК в 
академичните и административните звена на университета е запазен относително пос-
тоянен, като има само единични промени в отговорниците по СУК в звената, дължащи 
се на пенсиониране на отделни служители и замяната им с нови отговорници.  

През месец май, 2017 год. по инициатива на Центъра по качеството, беше орга-
низиран и проведен вътрешен курс за обучение на одитори на системи за управление 
на качеството, съгласно стандартите БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 19011:2011. 
Обучени бяха 15 души от състава на университета, които попълниха екипите от одитори 
за провеждане на вътрешни одити. 

Ръководителя на ЦК премина успешно външен курс за обучение на вътрешни оди-
тори по последната версия на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, което позволи подго-
товката и извършването на съответни промени в СУК с цел подготовката й за ре-серти-
фикация по тази версия на стандарта. 

В резултат към настоящия момент сътрудниците по звена, обхванати с отговор-
ности по разпространение и актуализация на документите и вътрешни одити на СУК, са 
както следва: 

- Общ брой на отговорниците по СУК в академичните звена е: 40 души, 
- Общ брой на отговорниците по СУК в административните звена е: 40 души, 
- Общ брой на квалифицираните вътрешни одитори е: 30 души. 
 
Обобщавайки данните, обхванатия с преки задължения в СУК персонал, към мо-

мента е около 110 души, което е с 33 души повече от предишния отчетен период (2016-
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2017 год.), както и се явява добро съотношения към цялостната бройка на персонала на 
университета. 
 

  3. Провеждане на вътрешни и външни одити  
Планирането, подготовката и провеждането на периодични одити са основен фун-

кционален елемент от действието на СУК и са организационен приоритет на Центъра по 
качеството. 

Целта на всеки одит (вътрешен или външен) е да определи степента на съответ-
ствие между документите по качеството, практическото им използване за конкретни про-
цеси в Университета, съответствие със стандартите, вътрешната нормативна уредба в 
Университета и законите в Р. България, регламентиращи структурата и композицията на 
тези документи, както и оценка на работата на всички негови структурни звена по спаз-
ването на регламентите в тях. За целта се изготвя план за вътрешни одити, утвърден от 
Ректора на ТУ-Варна. Такъв план е изготвен за 2018 год., като към момента предстои 
изпълнението му. Всички 31 на брой  академични и административни звена са планирани 
за вътрешен одит през м. май, 2018 год. като целта е проверките да обхванат и нововъ-
ведения процес за идентификация и оценка на рисковете по (групи) звена на универси-
тета. 
  3.1. Резултати от последен вътрешен одит на СУК 
  За отчетния период е проведен един вътрешен одит на звената, съгласно заповед 
на Ректора 239/15.05.2017 г, и в съответствие с утвърдения план за 2017 год. Той показа 
следните констатации: 
 

3.1.1. Повдигнати несъответствия (Таблица 2). 

№ 
Звено/ 
Отдел 

Констатация Статус  
Предприети дейст-

вия за коригиране на 
несъответствието 

1 
„Строителство, 
поддръжка и 
ремонт” 

Дневник за отчитане на извършени 
аварийни ремонти в отдел СПР т.7. 
„Отстраняване на авария в магистра-
лен водопровод при бараки БАН” – 
няма нужния подпис. 

НЕЗНАЧИМО 
Пропускът е кориги-
ран своевременно по 
време на одита. 

2 Автотранспорт 

Протокол за инвентаризация- едини-
чен 
пропуск на полагане на подпис от 
член 
на комисията 

НЕЗНАЧИМО 
Пропускът е кориги-
ран на място по 
време на одита. 

3 Автотранспорт 
Няма указателен знак на мястото на 
пожарогасителя 

НЕЗНАЧИМО 
Пропускът е кориги-
ран на място по 
време на одита. 

 

3.1.2. Отправени препоръки (Таблица 3). 

№ 
Звено/ 
Отдел 

Препоръка 
Предприети действия по 

препоръката 

1 
Студентски 
столове и об-
щежития 

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

Ръководителя на отдела е 
запознат с предложението. 
Ще бъде проверено изпъл-
нението при следващ одит 
в звеното. 

2. Да се актуализира при необходимост 
планът за евакуация/последният е от 
04.09.2015 г. 

Уведомен е Инспектор 
ОБЗР и ще бъде извършен 
преглед и евентуално акту-
ализация на плана за ева-
куация 
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№ 
Звено/ 
Отдел 

Препоръка 
Предприети действия по 

препоръката 

2 
Информаци-
онно обслуж-
ване 

1. Препоръчваме Ръководството на СУК 
да прецени дали не са необходими от-
делни пожарогасители в зали 208ТВ и 
209ТВ предвид наличието и важността на 
оборудването. 

Уведомен е Инспектор 
ОБЗР и ще бъде извър-
шена нова оценка на риска 
от недостатъчна налич-
ност на пожарогасители. 

3 
Център за дис-
танционно обу-
чение 

1. Препоръчва се актуализация на пра-
вилника за дистанционна форма на обуче-
ние, съобразно новите функции на ЦДО и 
длъжностите въведени в него; 

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

2. В рамките на прегледа на информаци-
ята за организираните от центъра курсове 
се установи, че няма регламентирана 
практика за начина на тяхното популяризи-
ране и документиране, което затруднява 
проследяването на тяхната  ефективност 
или доказването на квалификацията на 
лицата придобили компетентност. 

При актуализацията на 
правилника за ЦДО ще 
бъде взета под внимание 
препоръката за регламен-
тиране на начина на орга-
низираните от центъра 
курсове популяризиране и 
документиране 

4 
Център за про-
фесионално 
обучение 

1. Добре би било правилника за устройс-
твото и дейността на центъра за професи-
онално обучение, утвърден от АС на 29.09. 
2003 г. да бъде прегледан и допълнен със 
съответни регламенти и термини, отгова-
рящи по-добре на документ № 05 от СУК - 
Структура на ТУ-Варна. 

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

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

Звеното ще бъде прове-
рено повторно при след-
ващо провеждане на вът-
решни одити в универси-
тета 

5 
Студентски со-
циално-битови 
въпроси 

1. Да се получава в звеното редовна и 
актуализирана информация за прекъс-
нали докторанти, както и за преминаващи 
в задочна форма на обучение. 

Под ръководството на 
Зам. Р-р АСК да бъде въ-
веден регламент за  полу-
чаване в звеното ССБВ 
редовна и актуализирана 
информация за прекъс-
нали докторанти, както и 
за преминаващи в задочна 
форма на обучение та-
кива. 

 
  Анализът на резултатите от вътрешния одит показва, че за всички несъответствия 
са назначени и изпълнени коригиращи действия, а също и по отношение на отправените 
препоръки за подобрения в СУК. Екипите от вътрешни одитори са се справили добре с 
поставените цели на одита, и са открили слабости в СУК, което дава възможност да се 
планират и реализират съответни подобрения. 
 
  3.2. Резултати от последен външен одит на СУК 
  По време на последният надзорен външен одит проведен на 30.06.2017 г., от RINA 
Services S.p.A. – Bulgaria установи, че СУК на ТУ-Варна отговаря като цяло на изисква-
нията на БДС EN ISO 9001:2008, поради което действието на сертификата по ISO 
9001:2008 с № 25966/12/S, валиден от 31.07.2015 год. до 29.07.2018 год., бе потвърдено. 



 

Стр. 6 от 6 

 

 
3.2.1. Повдигнати несъответствия и отправени препоръки от външния одит. 

По време на външния надзорен одит не бяха повдигнати несъответствия, както и 
не бяха дадени препоръки за подобрения, което свидетелства за доброто състояние и 
представяне на всички академични, административни и спомагателни звена по време на 
одита. 
 
  4. Приоритетни дейности на ЦК до края на уч. 2017 – 2018 год. 

4.1. Организиране и провеждане на обучение на екипите за идентификация и 
оценка на рисковете в звената на ТУ-Варна, в срок до 30.04.2018 год. 

4.2. Организиране и провеждане на обучение на вътрешните одитори по новите 
изисквания на стандарта БДС EN ISO 9001:2015, до 15.05.2018 

4.3. Организиране и провеждане на вътрешни одити съгласно плана за 2018 г., 
предвиден за изпълнение през м. май-юни, 2018 год. 

4.4. Координиране на провеждането на пореден ре-сертификационен външен 
одит на СУК по стандарта БДС EN ISO 9001:2015 от Бюро Веритас България, на 19 и 20 
юни, 2018 год. 
  
  5. Предложение за решение на АС на ТУ-Варна: 
  5.1. АС на ТУ-Варна приема за сведение отчета за работата на Центъра по качес-
твото за периода м. март 2017 – м. април, 2018 г. и утвърждава плана от приоритетни 
дейности до края на уч. 2017 – 2018 год. 
 
 
 
 
16.04.2018 г.                          Изготвил доклада: 
гр. Варна.                                                   /доц. д-р инж. Стоян Славов,  
                                                              Р-л на ЦК на ТУ-Варна/ 


