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1. ЦЕЛ 
Цел на настоящата процедура е регламентиране начина на предприемане на 

коригиращи и превантивни действия(КПД), осигуряващи: отстраняване на констатирани 
несъответствия/наблюдения в учебния процес и другите схомагателни процеси и 
адаптация на системата за управление на качеството, спрямо променящите се вътрешни 
потребности и външни изисквания; 

 

2. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ 
 
Превантивно действие – действие за отстраняване причината потенциално несъответствие 
или друга нежелана ситуация, която е нежалана 
Корекция – действие за отстраняване на открито несъответствие 
Коригираща действие – действие за отстраняване причината за открито несъответствие или 
друга нежелана ситуация 
Превантивно действие се предприема, за да се предотврати възникването на несъответствие, докато 
коригиращо действие се предприема, за да се предотврати повторно възникване на несъответствие 
КПД – коригиращо и превантивни действие   
 

3. ПРИЧИНИ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ 
Механизмът на коригиращи и превантивни действия е инструмент за отстраняване на 

установени или потенциални несъответствия в протичащите процеси в Медицински 
университет – Пловдив.  

Коригиращи действия се предприемат вследствие на: 

 констатирани и докладвани несъответствия в практиката на Медицински 
университет – Пловдив от негови служители и обучавани лица; 

 отправени заявления или оплаквания от обучавани лица, служители и клиенти на 
учебното заведение; 

 регистрирани несъответствия от вътрешни одити и одити от втора и трета страна; 

 препоръки и забележки от държавни контролни органи; 

 други причини. 
 

 Превантивни действия се предприемат вследствие на: 

 Наблюдения, предложения от служители, обучаващи се лица, контролни и надзорни 
органи за подобряване съществуващата практика в университета и качеството на 
предлаганите услуги; 

 промени в изискванията на обществото към предлаганите образователни услуги; 

 промяна в ресурсната осигуреност на осъществяваните процеси; 

 други причини. 
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4. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
4.1 Предложение за подобрение, касаещо изпълнението на процес, документ, продукт, 

услуга може да бъде: 

4.1.1 Направено от всеки служител на МУ-Пловдив и да бъде  документирано в 
свободна форма с подпис и дата на отправилия предложението. 

4.1.2 В случаите, когато е записан проблема в Доклад от одит(външен или вътрешен), 
Протокол или Акт от контролен орган и/или е предоставен запис в свободна форма от 
външен представител използващ услугите на МУ-Пловдив. 

4.2 Писмените  документи на хратия се регистрират в Дневник за вх./изх. документация 
на съответното звено, документи по Е-мейл може да се регистрират в електронен 
Дневник за вх./изх. документация и да се съхраняват в ел. папка на компютъра на звено.  

 4.3 Регистриращият записа уведомява Отговорника по качеството и/или Ръководителя 
на съответното звено(по преценка може и писмено). 

4.4   Отговорника по качеството и/или Ръководителя на съответното звено разглежда и 
анализира предложението и оценява необходимостта от назначаване на КПД.  

4.5 При оценка, че не необходимо да се предприемат КПД, Отговорника по качеството 
и/или Ръководителя на съответното звено, записва на документа  мотива, за отказа от 
предприемане на КПД, добра практика е да се уведомява направилия предложението. 

4.6 Предложения при установени наблюдения и препоръки за възможности за 
подобрения от одити или проверки от контролни органи, се управляват съгласно 
процедури „Одити” и „Управление на несъответствия”. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ НА КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ 
5.1 След приемане на предложението за коригиращо или превантивно действие 

длъжностното лице е задължено да организира неговото придвижване по установения 
ред.  

5.2 В зависимост от важността и неговото естеството на предложението и 
компетенциите, то се разглежда от ръководителя на структурната единица или в рамките 
на катедрен, факултетен или ректорски/академичен съвет. 

5.3 Предложението за коригиращо или превантивно действие подлежи на разискване и 
анализ в следните направления: 

 определяне на съществуващ или потенциален проблем; 

 определяне на причините за неговото възникване; 

 определяне на целесъобразността от предприемане на действия за избягване на 
повторна поява на проблема; 
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 вземане на решение за приемане или отхвърляне на конкретни коригиращи/ 
превантивни действия.  

5.4 Коригиращи/превантивни действия се предприемат по отношение на всички 
основателни оплаквания от страна на обучаемите(студенти, специализанти, докторанти), 
направени лично или чрез техен представител, несъответствия от одити и забележки от 
държавни контролни органи. За всяко прието коригиращо или превантивно действие се 
определят от Ръководителя на звеното отговорен изпълнител, срок за изпълнение и 
контролиращо лице(ако е различен). 

5.5. Назначените коригиращи или превантивни действия се документират във 
«Регистър на несъответствия/наблюдения» 

5.6 В случаите, когато е взето решение за отхвърляне на предложението за 
коригиращо или превантивно действие, същото се отразява в «Регистър на 
несъответствия/ наблюдения» 

5.7 В случаите, когато отправеното предложение не може да бъде прието с 
компетенциите на звеното, в което е разисквано, то се предава на следващото 
управленско ниво.  

5.8 За установените несъответствия/наблюдения се назначават коригиращи/ 
превантивни действия като се посочват конкретните действия, които трябва да бъдат 
предприети за отстраняване причините за несъответствието/наблюдението от 
определеният отговорник и в записания срок за изпълнението им. Изпълнителя се 
уведомява срещу подпис в «Регистър на несъответствия/наблюдения» или му се дава 
Задание или Заповед за изпълнение на КПД. 

5.8 След изтичане на срока за изпълнение на назначено коригиращо/ превантивно 
действие Отг. по качеството или Ръководителя на звеното проверя, изпълнението вписва 
информацията/резултата в «Регистър на несъответствия/наблюдения».  

5.9 При положителна оценка за ефективността на КПД, се счита за изпълнено и 
несъответствието/наблюдението се закрива. 

5.10 При преценка, че КПД  не е ефективно, се анализира отново причината за 
несъответствието/наблюдението и се назначават нови КПД или извънреден одит за 
откриване на обективната причина и назначаване на адекватни КПД. 

 

6. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КОРИГИРАЩИ/ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ 
6.1 Контролът на изпълнението на коригиращите и превантивни действия се извършва 

на от лицето, назначило мероприятията. Упражненият контрол се вписва в «Регистър на 
несъответствия/наблюдения» 

6.2 В резултат на контрола се взема решение относно ефективността на предприетите 
действия за отстраняване на причините за възникналия или потенциалния проблем. 

6.3 Цялостният контрол върху провеждането на коригиращи и превантивни действия по 
процеси се извършва с отговорността на Председателя на Университетска комисия по 
качеството-Зам. ректор КиА, , Факултетна комисия по качеството, Отговорника по 
качеството на катедрата или на звеното, както и чрез механизма на вътрешните одити. 
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6.4 Резултатите от извършените коригиращи/превантивни действия подлежат на 
обсъждане и  анализ за целите на планираните Прегледи от ръководството. 

 
7. ПРЕПРАТКИ 
Процедура „Управление на документи и записи” 
Процедура „Управление на несъответствия” 
Процедура „Одити” 
 

 
8. ЗАПИСИ 
 Дневник за вх/изх. документи  

 Предложения/записи – в свободна форма 

 Регистър на несъответствия/наблюдения – Формуляр 03-01 

 
 


