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1. ЦЕЛ 
Да регламентира изискванията при управление на материалната база на „Медицински 

Университет” гр. Пловдив. 
 

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Материалната база на „Медицински Университет” гр. Пловдив включва: 
 Оборудване, техника, технически средства за наблюдение и измерване; 
 Основни системи и инсталации, осигуряващи условията за провеждане на учебната 

и научноизследователската дейност. 
 

3. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

Определяне на необходимата материална база 
3.1 Във всяка Катедра катедреният съвет определя изискванията към материалната 

база, които са ключови за осигуряване на качеството на учебната и 
научноизследователската дейност. 

3.2 По отношение на важността за постигане на изискванията към учебната и 
научноизследователската дейност, материалната база се разделя на: 
 Ключово оборудване(техника, измервателни средства и други, които са ключови 

за качеството на учебната и научноизследователската дейност) 
 Спомагателно оборудване(имат спомагателна роля и не оказват пряко влияние 

върху дейността) 
3.3 Катедреният съвет определя: 
 Вида, количеството и други изисквания към материалната база 
 Начините за поддръжка (виж т. 4) 
В Катедрата се поддържа списък на оборудването, съгласно процедура „Управление 

контрол на ТО и ТСНИ”. 

4. Поддръжка на материалната база 
Поддръжката на материалната база може да се осъществява по един от следните 

начини: 
4.1 Поддръжка в катедрата със собствени средства. За целта, катедреният съвет 

определя отговорно лице за поддръжката на оборудването и определя конкретни 
инструкции за поддръжката 

4.2 Поддръжка от външна организация по договор с МУ-.Пловдив. В тези случаи, се 
определя честотата на поддръжка и отговорно лице за координиране на тези 
дейности. 

4.3 Поддръжката може да бъде: 
 Планова – отговорното лице за поддръжката следи честотата на плановите 

ремонти и профилактики на оборудването; 
 Аварийна – поддръжката се извършва при сигнал за повреда на оборудването. 

4.4 При поддръжка на ТСНИ се спазват и специфичните изисквания на процедура 
„Управление контрол на ТО и ТСНИ”. 
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4.5 При необходимост от поддръжка  и ремонт на сградният  фонд, ако няма обществена 
поръчка се извършава от месните специалисти. Ръководителят на звеното изготвя 
заявка в свободна форма до Пом. Ректор на МУ, които разпорежда действията. 

5.  Документиране 
Всички дейности по поддръжката на материалната база се документират под формата 

на: 
5.1. Протокол в свободна форма или протоколна тетрадка – за дейности по текуща 
профилактика и обслужване. Протоколната тетрадка може да бъде водена за отделно 
оборудване, лаборатория, учебна зала или за цялата катедра. 
5.2. Приемно-предавателен протокол - за приемане на оборудване след ремонт 

В протоколите се записва информация относно проведените дейности по ремонт и 
профилактика, постигнатите резултати, използваните резервни части и състоянието на 
оборудването след ремонта. 

Записите могат да се водят в определени от звеното други формуляри, на които се 
съхранява инфорамацията и при необходимост може да пригодността за използване 
и/или да се осъществи проследимост. 

 

6. КОНТРОЛ 
Контрол на процеса се осъществява посредством механизма на вътрешни одити (виж 

процедура „Одити”). 
 
7. ПРЕПРАТКИ 

   Наръчник по качеството; 
   Процедура "Управление на документите и записите"; 
   Процедура „Управление на ТО и ТСНИ”. 

 


