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1. ЦЕЛ 
Да регламентира управлението на констатирани несъответствия/наблюдения, при реализирането 
на образователната и научно-изследователската и другите спомагателни дейности, извършвани в  
Медицински Университет – Пловдив за осигуряване на качеството на основните процеси. 
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Несъответствие–неудовлетворяване на изискване(неизпълнение на предварително определени 
изисквания).  
Наблюдение(забележка) – отклонение от предварително определени изисквания, в последствие 
би повлияло на качеството на процесите (наблюдава се случайно/единично).  
КПД – коригиращи/превантивни действия 
Несъответствие/наблюдение може да бъде констатирано по отношение на продукт, процес, 
документ/услуга и др. както при извършване на одити, така и от различни длъжностни лица в хода 
на изпълнение на дейностите. 
Изискванията могат да бъдат регламентирани в нормативни и стандартизационни документи, 
документи от Система за управление на качеството, регламенти, правилници и др. университетски 
правила. 
 
3. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

3.1 Идентифициране и документиране на несъответствия/наблюдения 

Несъответствия/наблюдения могат да бъдат констатирани от всеки служител на Медицински 
университет – Пловдив. 

Несъответствия/наблюдения се документират в «Регистър за несъответствия/наблюдения», а може 
и друг документ, описващ конкретният проблем. Отговорността за документирането е на 
Отговорника по качеството на звеното, след което се докладва на Ръководителят на структурното 
звено, в което е констатирано.  

Несъответствия/наблюдения, констатирани в Административните отдели на Медицински 
Университет - Пловдив както и всички констатирани несъответствия/наблюдения по отношение 
на документи и процеси от Системата за управление на качеството, се докладват на Зам. ректор 
по качеството и акредитацията(Зам. ректор по КиА). 

Несъответствия/наблюдения  открити на ниво Факултет се докладват на Зам. Декан по 
качеството и акредитацията(Зам. Декан по КиА). 

Несъответствия/наблюдения  открити на ниво Катедра се докладват на Отговорникът по 
качеството  на катедра/звено. 

Зам. ректор по КиА, Зам. Декан по КиА и Отговорникът по качеството  на катедра/звено 
извършва оценка на обективността на констатираното несъответствия/наблюдения и взема 
решение относно предприемане на коригиращи/превантивни действия. 

Когато разрешаването на констатираното несъответствия/наблюдения е извън компетенциите на 
Зам. Декан по КиА и Отговорникът по качеството  на катедра/звено, той докладва за проблема на 
Зам. ректор по КиА.  

Писмен документ(доклад, докладна записка или запис оформен в свободна форма) за възможност 
да усъвършенстване на СУК и други процеси и дейности, се завеждат в Дневник за вх./изх. 
кореспонденция, с отговорността на Секретар на комисията качеството. 
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3.2 Разпореждане с несъответстващ процес/документ/продукт/услуга 

Разпореждането с несъответстващ продукт/процес/документ трябва да осигурява ограничаване на 
действието му върху други процеси/дейности и ограничаване на евентуални загуби за 
Медицински Университет - Пловдив. Реда за тяхното управление произтичат от действащите в 
университета документи от СУК, Правилник за у-во и дейността на МУ-Пловдив и приложимите 
нормативни документи за МУ-Пловдив. 

За ограничаване на въздействието на несъответстващия процес/документ/ продукт/услуга се 
констатираното несъответствия/наблюдения записва в «Регистър за несъответствия/наблюдения», 
като се посочва: 
 Запасва се датата на установяването на несъответствието/наблюдението 
 Записва се в кой документ е записано или кой информира несъответствие/наблюдение 
 Описва установеното констатираното несъответствие/наблюдение; 
 Прекият ръководител проверява/анализира и назначава корективно/превантивно действие; 
 Прекият ръководител определя срок и Отговорник за изпълнение на КПД; 
 Отговорник по качество на звеното или Прекият ръководител оценява изпълнението на КПД; 
 Отговорник по качество на звеното след положителна оценката на КПД, закрива КПД; 
 При неефективност на КПД, се назначават допълнителни КПД от Р-ля на звеното. 
Резултата от изпълнението на корективно/превантивно действие се записва от отговорния 
служител в «Регистър за несъответствия/наблюдения», след което формуляра се предава на 
Отговорника по качеството или на Експерта по качеството на МУ-Пловдив.  

Отговорника по качеството/Експерта по качеството извършват проверка и оценка на 
ефективността на изпълнените корективните/превантивните действия. 

Отговорника по качеството/Експерта по качеството докладва на Ръководителят на звеното или 
Зам. ректор по КиА за сведение и за закриване изпълнението на КПД. 

 

3.3 Анализ на причините за констатирано несъответствие/наблюдение и разпореждане на 
коригиращи действия 

Анализът на причините за констатирано несъответствие/наблюдение се извършва с отговорността 
на Отговорниците по качеството на звена по нива и при необходимост с участието на Експерта по 
качеството и/или Зам. ректор по КиА, където е констатирано. 

Когато е необходимо, за установяване на причините за констатирано несъответствие/наблюдение, 
по предрожение на Ръководителя на звено и съгласуване със Зам. ректор по КиА, може да бъде 
проведен извънреден вътрешен одит, съгласно процедура "Одити", след отдадена Заповед на 
Ректора МУ. 

Откритите причини за несъответствие/наблюдение се документират в «Доклад от ВО – 
извънреден”», който по форма и съдържание е съгласно т.3.2.2 от  процедура "Одити" 

След установяване на причините за възникналото несъответствие/наблюдение, с отговорността на 
Ръководител структурно звено/ Зам. ректор по КиА се разпореждат нови  
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коригиращи/превантивното действия в «Регистър за несъответствия/наблюдения», съгласно 
процедура "Коригиращи и превантивни действия". 

 

3.4 Записи 

Информацията за всяко констатирано несъответствие/наблюдение се записва в «Регистър за 
несъответствия/наблюдения» във всяко структурно звено, с отговорността на Отговорника по 
качеството на звеното по нива и на Експерта по качеството за МУ-Пловдив. 

Ръководителите на звената от нивата и Зам. ректор по КиА проверяват поне веднъж годишно  
воденето на «Регистър за несъответствия/наблюдения» и резултатите отчитат в Годишният 
отчет/Протокол за Преглед от ръководството за функционирането на СУК. 

Всички писмени доклади, отчети, служебни записи в свободна форма и др., свързани с 
докладването и управлението на несъответствие/наблюдение, се регистрират в „Дневник за 
входящи документи при Техническият секретар/Отг. по качеството на съответното структурно 
звено или на отдел Деловодство за Ректората на МУ-Пловдив. 

Документите, сигнализиращи за констатирани несъответствие/наблюдение и оплаквания и тези 
чрез които се проследяват предприетите по тях КПД, се съхраняват при Техническият 
секретар/Отг. по качеството на съответното структурно звено или на отдел Деловодство за 
Ректората на МУ-Пловдив, в съответствие с процедура "Управление на документите и записите 
по качеството" с отговорността Ръководителя на съответното звеното и Зам. ректор КиА. 

 

ПРЕПРАТКИ 
 Процедура "Управление на документите и записите" 
 Процедура „Коригиращи и превантивни действия” 
 Процедура „Одити” 
 
ФОРМУЛЯРИ 
«Регистър на несъответствия/наблюдения» 
 


