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1. ЦЕЛ 

Да регламентира начинът на провеждане на вътрешни одити на Системата за управление на 
качеството(СУК) на Медицински университет - Пловдив, в съответствие с изискванията на ISO 
19011 и ISO 9001.  

2. ВИДОВЕ ОДИТИ 

 Вътрешни одити(ВО) – провеждат се за целите на Медицински университет - Пловдив 
обхващат документите, процесите и др. дейности, изпълнявани от структурните му звена; 

 Одити на доставчик – провеждат се за целите на Медицински университет - Пловдив и 
представляват одити на организации, изпълняващи цялостно или частично дейности за 
осигуряване процесите от Системата за управление на качеството на Медицински университет - 
Пловдив. Изпълняват се от одитори на Медицински университет - Пловдив и/или наети за целта 
независими одитори. 

3. ВЪТРЕШНИ ОДИТИ 

3.1 Планиране на одити 

Ежегодно се изготвя «План-график на вътрешните одити». 

Планът се организира по процеси от СУК и/или структурни звена за период от една учебна 
година. Отговорността за изготвянето му е на Експерт по качеството и планът подлежи на 
утвърждаване от Зам. ректор по качеството и акредитацията(Зам. ректор по КиА). 

 Планът на одитите конкретизира обектите/обхвата за одитиране и целите на одита. При 
съставянето му се вземат под внимание и резултатите от предишни одити. 

В зависимост от критериите на одита, вътрешните проверки се ориентират към определяне на: 

 Степента на постигане на Целите по качество и политиката по качество на Медицински 
университет - Пловдив; 

 Степента на съответствие на практиката, спрямо изискванията на документите от СУК и 
законовите изисквания; 

 Откриване на причините за констатирани съществени несъответствия в практиката; 

 Други стратегически и специфични цели на Ръководството на университета; 

3.2 Провеждане на одит 

За всеки одит се издава заповед на Ректора, която конкретизира датите на провеждане на 
вътрешните одити и вътрешните одитори. 

Процесът на одитиране се изпълнява съгласно изискванията на стандарт ISO 19011. 

Одитът се извършва от упълномощени обучени и компетентни Вътрешни одитори, 
притежаващи квалификация за вътрешен одитор на системи за управление на качеството и/или 
запознати с изискванията на системата по качество на Медицински университет - Пловдив. 
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Одиторът извършва одита съобразно поставените критерии, след предварителна подготовка на 
одита.  

3.2.1 Предварителната подготовка включва: 

 Изготвяне План-график и Чек-лист за одита от Ръководителя на екипа одитори; 

 Съгласуване на графика на одита с одитираните лица. 

 Запознаване с документираните особености в практиката на звеното/процеса; 

 Запознаване с резултатите от предишни одити на процеса/структурната единица; 

 Запознаване с методиката за оценка на процеси от СУК, в случаите когато това е цел на 
одита; 

 Информацията се събира чрез: 

 Разговор с отговорни изпълнители на процеса; 

 Проверка на съществуващи документи и  записи; 

 Оценка на съответствието на изпълнението на процесите с регламентиращите ги вътрешни и 
външни нормативни документи. 

3.2.2 Резултатите от всеки вътрешен одит се документират чрез Доклад от ВО в свободна 
форма, съдържащ задължително: 

 Дата на одита 

 Описание на проверените звена, длъжностни лица, документи по качество, препратки към 
стандарта или нормативния акт; 

 Кратко описание на реализираните проверки; 

 Опис на евентуално откритите несъответствия, наблюдения и препоръки; 

 Препоръки и изводи по резултатите от одита. 

3.3.3 Откритите несъответствия, наблюдения и отправени препоръки от одитора по време на 
одита се документират в „Доклад от ВО” от вътрешният одитор. 

3.3.4 Докладът се подписва от вътрешният одитор, предоставя се за информация на 
Ръководителя на екипа вътрешни одитори, за изготвяне на Обобощен доклад от ВО на МУ-
Пловдив. 

3.3.5  Срокът за предаване на Докладите от ВО на Ръководителя на екипа вътрешни одитори се 
регламентира в съответната Заповед на ректора за провеждане на ВО. 

 
3.3.6 Предаването на Докладите от ВО на Отговорниците по качеството на звената се извършва 

с отговорността на секретар на Университетската комисия по качеството(УКК).   

3.3.7 Всеки Отговорник по качеството на звено е отговорен да запознае Ръководителя на 
звеното с Доклада от ВО и да регистрира установените несъответствия и наблюдения/забележки  
в  „Регистър на несъответствия / наблюдения”. 
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3.3.8 Ръководителят на звеното да организира запознаване на персонала с информацията от ВО, 
касаещия ги обем.  

3.3.9 Отговорникът по качеството на звеното предоставя „Регистър на несъответствия / 
наблюдения” на прекият ръководител на изпълнителя, при който е открито 
несъответствието/наблюдението за назначаване на коригиращи или превантивни действия (КПД). 

3.3.10 Прекият ръководител назначава коригиращи или превантивни действия, отговорник и 
срок за изпълнението на КПД и ги поднася за съгласуване с Ръководителя на звеното. 

3.3.11 Прекият ръководител след изтичане на срока за изпълнение на КПД проверява 
изпълнението им и прави отчет/запис във „Регистър на несъответствия / наблюдения”. 

3.3.12 Отговорник по качеството на звено проверява за изпълнението на КПД и  прави запис във 
формуляр „Регистър на несъответствия / наблюдения”. При просрочване на срока или 
неефективност при изпълнението им, е длъжен да уведоми Ръководителя на звеното (писмено или 
на е-mail). 

3.3.13 Вътрешният одит се счита за приключил след изпълнение на КПД и закриване на открити 
несъответствия/наблюдения. Несъответствията/наблюденията се считат за закрити след като 
Отговорник по качеството е убеден в ефективността на предприетите коригиращи действия (виж 
процедура „Коригиращи и превантивни действия”). 

Цялостните годишни анализи за проведените одити (вътрешни одити, одити от страна на 
надзорни, акредитационни и сертификационни организации) на Медицински университет - 
Пловдив и ефективността им(на одита и одиторите) се обобщават и докладват пред Ректорски 
и/или Академичен съвет с отговорността на Зам. Ректор по КиА. 

3.4 Специфични изисквания при одитиране на организации, доставящи продукти или 
услуги и изпълняващи дейности за Медицински университет - Пловдив 

Когато е приложимо, механизмът на одитите на доставчици е възможно да се използва и за 
превантивна оценка на възможностите на даден потенциален доставчик да доставя качествени 
продукти и/или услуги на Медицински университет - Пловдив. 

При необходимост, определена от Ректора или Зам. Ректор на МУ, се провежда одит на дадена 
външна организация, изпълняваща цялостно или частично даден процес от Системата за 
управление по качеството на университета, при предварителна договореност.  

Времето и критериите на одит на доставчик се определя от Зам. Ректор по КиА и ресорния Зам. 
Ректор/Помощник ректор, отговорен за проверяваната дейност и се съгласува предварително с 
одитираната организация.  

Одитите от втора страна се извършват от лица, квалифицирани като одитори (вътрешни или 
външни) и запознати с изискванията на системата по качество на Медицински университет - 
Пловдив, аналогично на т. 3.2.  
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Упълномощеното лице, провеждащо одита от името и за целите на Медицински университет - 
Пловдив, може да работи за него или да е представител на независима организация. То няма 
право да предоставя резултатите от одита и оценката на други организации, освен на 
Ръководството на Медицински университет - Пловдив. 

В процеса на одитиране, одиторът  е задължен да: 

 Подготви и съгласува план и график на одита. 

 Изпълни целите на одита 

 Оцени съществуващата практика на одитирания доставчик, спрямо договорираните 
изисквания по качество и изискванията на системата по качество на Медицински университет - 
Пловдив 

 Да оцени квалификацията на кадрите и състоянието на материалната база, както и неговата 
пригодност към целите на договаряне с доставчика. 

 Да оцени възможностите на потенциален доставчик да доставя качествени продукти и/или 
услуги на Медицински университет - Пловдив. 

Резултатите от одита се оформят под формата на доклад аналогично на т. 3.2., в който при 
необходимост се включват предложения за оценка за способността на доставчика да изпълни 
качествено конкретни задачи. 

4 ФОРМУЛЯРИ И ЗАПИСИ 
 Заповед за вътрешен одит и екипа на одиторите 

 „План-график на вътрешните одити” 

 Доклади от вътрешни одити 
 

5 ПРЕПРАТКИ 
 Наръчник по качеството. 

 Управление на несъответствия 

 Коригиращи и превантивни действия. 

 ISO 19011 и ISO 9001 
 


