
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ 
ПРОЦЕДУРА 01 

стр. 1  от  8    
 

 

 
 
 
 
 

Утвърдена на РС с протокол № 1 от дата 05.07.2012г. Стр. 1 от 8 
 

1. ЦЕЛ 
Да регламентира йерархията на документите за управление и подобрение на 

системата за управление на качеството(СУК) на  Медицински университет - Пловдив, 
съдържанието и оформянето им, реда и изискванията при разработване, внасяне на 
изменение, одобряване, утвърждаване, архивирането, съхранение, разпространение, 
достъп и изземване и/или изтриване(архивиране) на неактуалните такива. 

 
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Процедурата управлява вътрешните и прилага актуални външни документи използвани 
в дейността на МУ – Пловдив. Изключение правят финансово-счетоводните документи, 
които се управляват съгласно Закона за счетоводството. Изискванията на процедурата са 
задължителни за всички длъжностни лица в МУ – Пловдив и определя правилата за 
дейността им с документи. 

2.1. СУК на МУ - Пловдив е изградена и управлява следните нива документи: 
      Вътрешни документи - документи, необходими за управлението на СУК и 
процесите(НК, правилници, програми/стратегии за управление, процедури, учебни планове 
и програми инструкции, заповеди и други оперативни документи(графици), записи и др.); 

 

 I-во ниво Наръчник по качеството(НК) - документ, представящ основните 
организационни и управленски принципи  на системата за управление на качеството, 
взаимодействието между функционални структури и документите по качеството, 
определящи правомощията  и отговорностите. 
 II-ро ниво, Правилници, програми/стратегии за управление, процедури - 

документи (основни и работни), регламентиращи отговорности,  редът за  управление и 
изпълнение на дейности; документи и записи, създавани в процеса, по начин, осигуряващ 
качеството и ефективното управление на МУ - Пловдив. 
 III-то ниво. Учебни планове и програми – документи, регламентиращи 

провеждането на учебните занятия, конкретните дейности и изискванията към тях, 
свързани с управление  на качеството на учебните процеси. 
 IV- ниво – Инструкции, заповеди и други оперативни документи(графици), който 

се създават, използват и съхраняват в рамките на структурните звена на Медицински 
университет - Пловдив. 
 V-то ниво Запис – документ/формуляр, съдържащ постигнати резултати или такъв, 

който предоставя обективни доказателства за извършени дейности. Формулярът е 
документ със записана оперативна информация, попълван в процеса на изпълнение на 
дейност от отговорно/и лица, с цел адекватно управление на процесите, осигуряване на 
проследимост и възможности за анализ на процесите. 

       
      Външни документи – използва актуални нормативнорегулаторни документи, 
касаещи дейността на МУ – Пловдив,(Закони, Правилници, Наредби, и др. нормативни 
актове на Р. България и Директиви и Регламенти на Съвета на ЕО). 
 

2.2. Вътрешни документи на МУ - Пловдив” се регистрират в «Списък на актуалните 
документи по ...............»( УД; НИД; СДО; АСД и ЗБУТ/ПАБ )/Формуляр 01-01.  

2.3. Външните документи използвани в практиката на МУ - Пловдив” се регистрират в 
«Списък на външните документи ..............»(закони,правилници,наредби и мед.стандарти). 
/Формуляр 01-02. 

 
2.4. Списъците се актуализиран поне веднъж годишно от Експерта по качеството. 
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3. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ 

 
3.1. Документи по качеството 

 
3.1.1. Системата от документи, изграждащи йерархията на системата за управление на 

качеството, представляват взаимодействащи си документи, съобразени със спецификата 
на: 
  Планирането, управлението и контрола на академичната общност и академичната 
самостоятелност. Управляват се от Ректора и Зам. Ректорите на МУ-Пловдив; 
 Планирането, управлението и контрола за изпълнение изискванията на стандарт 
ISO 9001 – управляват се от Зам. Ректор по качеството и акредитацията и Експерт по 
качеството на Системата за управление на качеството(СУК); 
 Планирането, управлението и контрола на провеждането на учебните занятия и 
проследяване кариерно развитие на обучаемите – управляват се от Зам. Ректор по УД и 
Началник УО; 
 Планирането, управлението и контрола на следдипломно обучение(СДО) – 
управляват се от Зам. Ректор по СДО. 
 Планирането, управлението и контрола на научно-изследователската дейност – 
управляват се от Зам. Ректор по НИД; 
 Планирането, управлението и контрола на проекти – управляват се от Зам. Ректор 
по международни връзки и евроинтеграция ; 
 Планирането, управлението и контрола координацията за провеждане на 
клиничната практиката на обучаемите – управляват се от Зам. Ректор координация 
 Планирането, управлението и контрола на Административно-стопанската дейност – 
управляват се от Помощник-ректор на АСД; 
 Изискванията на национални, акредитационни, международни и други организации, 
специфични за МУ-Пловдив и/или за конкретния факултет или катедра документи – се 
управляват съгласно Заповед на Ректора/Декана/Р-л катедра. 
 Изискванията на национални, акредитационни, международни и други организации, 

специфични за МУ-Пловдив и/или за конкретния факултет или катедра документи – се 
управляват съгласно Заповед на Ректора/Декана/Р-л катедра. 

 
3.1.2. В зависимост от авторското право на документите, Ръководството на МУ - 

Пловдив различава две групи документи: 
 Вътрешни документи, разработени в рамките на МУ - Пловдив за целите на 

управлението. 
o разработени в рамките на Ректората(отдел/звено) на МУ – Пловдив; 
o разработени в рамките на Деканат(Факултет, МК, СДО, ДЕСО) на МУ – Пловдив; 
o разработени в рамките на Катедра/Секция на МУ – Пловдив; 

 

 Външни документи, разработени от компетентни държавни, международни 
органи и професионални организации, регламентиращи изисквания, критерии или др. 

 
3.2. Създаване и утвърждаване на документи. 
3.2.1. Документите от СУК се създават и утвърждават по ред, зависещ от нивото, вида 

и целите на документа. Отговорностите за разработка и утвърждаване на документите е 
в зависимост от тяхната специфика:  
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3.2.2. Инициативата за създаване на документи е възможно да бъде предприета на 
всяко йерархично ниво в МУ – Пловдив. Конкретната разработка се разпорежда от 
компетентния за вида на документа орган или отговорно лице. 

3.2.3. Документите влизат в сила след приемането им от органа отговорен за тяхното 
управление и утвърждаването им( от АС; РС; Ректор; Декан; Р-л катедра; Р-л отдел на 
Медицинския университет - Пловдив. 

3.2.4. Общият вид и съдържанието на документите съответства на спецификата им, 
при задължително наличие на следните елементи: 
 Логото и наименование( МУ–Пловдив;Факултет .....;Катедра ....; Отдел УД, НИД, НИД, СДО, АСК 

) 
 Наименование на документа(Управление на документи/Управление на записи и др.); 
 Вид на документа(процедура 0Y, формуляр 0Y-0Х и/или др.) 

o 0Y – пореден номер на документа(01, 02, 03.... т.н.); 
o 0Y-0Х  – пореден номер на формуляра към документа(01-01, 01-02, 01-03.... т.н.)  

 Идентифицират се броя на страниците(стр. Х  от  Y) 
 Датата и номера на протокола и органа, от който е утвърден. 

 
3.3. Разработване на документи  
 
Документи по качеството се разработват въз основа на предложение от персонала на 

всяко структурно ниво. Предложението(в писмен вид) се отнася към отговорниците в 
т.3.1.1  на процедурата по една от следните форми: 
 Доклад до/от Ръководител звено; 
 Предложение за коригиращо/превантивно действие, съгласно процедура06 

„Коригиращи и превантивни действия”. 
Отговорното лице съгласно т. 3.1.1 е задължено да се произнесе за целесъобразността 

на предложението. При положително решение има право да назначи отговорник или 
комисия, чийто състав е съгласуван при необходимост със съответният Ръководител на 
по-горно ниво. Отговорното лице за разработка на съответния документ при 
необходимост(по негова преценка или на изпълнителя) изготвя и подписва задание. 

3.3.1. Фазите на разработване на документ от системата за управление на качеството 
на МУ – Пловдив зависят от спецификата и нивото на документа и се изпълняват 
съгласно отговорностите дефинирани в Приложение 1. 

3.3.2. Ръководителят на съответното ниво има право да спира и изисква преработка на 
документи след писмена обосновка за мотивите.  

3.3.3. В случаите, когато възникне спорна ситуация по отношение на съдържанието на 
документ, спорът се решава в рамките на органа утвърждаващ документа. 

3.3.4. С отговорността на Зам. Ректор по качеството и акредитацията и Експерта по 
качеството  на СУК се управляват актуалните документи на СУК на ниво МУ – Пловдив. 

3.3.5.  С отговорността на Зам. Ректорите, Пом. Ректора и Р-л на отдел(АСД) в МУ – 
Пловдив се управляват актуалните документи за дейностите, за които отговарят на ниво 
МУ – Пловдив. 

3.3.6. С отговорността на Деканите, Зам. Деканите, Директор  ДЕСО и МК, се 
управляват актуалните документи за дейностите, за които отговарят на ниво Факултет, 
ДЕСО и МК към МУ – Пловдив.  

3.3.7. С отговорността на Р-л катедра/Завеждащ секция, Отговорник УД, Отговорник 
НИД, Отговорник по качеството, се управляват актуалните документи за дейностите, за 
които отговарят на ниво Катедра/Секция към МУ – Пловдив. 
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3.3.8. “Списък на актуалните документи”/Формуляр 01-01 по направления и нива се 
актуализира поне веднъж годишно. 

3.3.9. В графа „Дата на утвърждаване” на «Списъка на актуалните документи» се 
изписват номера на протокола от органа, които е утвърдил създадения/изменения 
документ или дата на утвъраждаване от оправомощения ръководител на нивото. 

3.3.10. През годината всяко структурно звено може да си допълва «Списъкът на 
актуалните документи» при получаване на нов/актуализиран документ(на хартиен или 
ел. носител). 

3.3.11.  «Списъкът на актуалните документи» се преиздава с отговорността на 
съответния Отговорник(виж Приложение 1) и се актуализира на сайта на МУ – Пловдив 
и/или се разпространява до звената от Отговорника за поддържане на сайта. 

3.3.12. Отговорността за актуалността на вътрешни документи в «Списък на актуалните 
документи по ...............»( УД; НИД; СДО; АСД и ЗБУТ/ПАБ )/Формуляр 01-01 е на 
съответния отговорник за конкретния Списък  и Зам. Ректор за КиА. 
 «Списък на актуалните документи от СУК” – Експерт по качеството; 
 «Списък на външни документи(нормативни)” – Експерт по качеството; 
 «Списък на актуалните документи от УД” – Началник Учебен отдел; 
 «Списък на актуалните документи от СДО” – Ръководител СДО; 
 «Списък на актуалните документи от НИД” – Зам. ректор НИД; 
 «Списък на актуалните документи от АСД” – Пом. Ректор АСД; 
3.3.13. С отговорността на Зам. Декан по качеството и акредитацията на СУК и 

съдействието на Зам. Декан УД и Зам. Декан НИД, се управляват актуалните документи 
на СУК на ниво Факултет/МК/ДЕСО. Той е отговорен и контролира поддържането на 
“Списък на актуалните документи” по направления(УД;НИДи др.), в съответствие със 
списъците предоставени от Зам. Деканите по направление.  

3.3.14. При настъпила промяна той е задължен да направи корекция(да допълни или 
изчисти) в списъка новоутвърден или изчисти неактуален документ и предоставя на 
заинтересованите лица актуалния списък. Аналогично Отговорник по качеството на 
катедра реализира управлението на актуалните документи на ниво катедра. 

3.3.15. Външните документи използвани в практиката на МУ - Пловдив се регистрират в 
«Списък на външните документи ..............»(закони,правилници,наредби и мед.стандарти). 
/Формуляр 01-02, който може да се използва от сайта на МУ - Пловдив. 

 
3.4. Статус на документите, изграждащи СУК. 
3.4.1. Документите, използвани за СУК, приемат два статуса: 
 Контролирани документи - документи, подлежащи на своевременна 

разработка или актуализация, разпространение, архивиране, съхранение по абонати, 
изземване и унищожение на неактуални документи или листове. 
 Неконтролирани документи – документи, разпространявани и използвани за 

информация и обучение, неподлежащи на контролирано разпространение, изземване и 
унищожаване. 

 
3.5. Оригинал на документ. 
Оригинал на документ, се нарича документ, утвърден собственоръчно от съответния 

Ръководител(Ректор/Декан/Р-л Катедра и т.н.) на МУ–Пловдив или документ утвърден с 
Протокол от съвещание на съответното ниво и подлежащ на копиране за целите на СУК 
при необходимост.  
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Всеки контролиран документ има оригинал, който се съхранява от отговорното лице за 
дадената категория документи на хартия или в ел. носител Word формат и PDF формат. 

От електронния файл(PDFформат) на оригинала, се създават копия на документа се 
изготвят контролирани хартиени и/или електронни копия за по нисшите звена. Ел. копия 
не съдържат подписа на Ръководител, а само номерата и датите на протоколите от 
съответните органи/звена на управление на МУ - Пловдив, с които документът или негови 
актуализации са били утвърдени. 

Отговорното лице за категорията документи съхранява по един екземпляр от 
неактуални редакции на оригинали на документи. Последното позволява ретроспективно 
да се извършва анализ за адекватност на системата по качество. 

При превишаване на срок от пет години, остарелите документи, които не са актуални, 
подлежат на архивиране или унищижаване с отговорността на съответния Ръководител в 
зависимост от нивото на документа. При унищожаване на документи съответния 
Ръководител може да поиска да се изготви Протокол/Списък на документите, които са 
унищожени. 

3.6. Актуализация/изменение на документи 
3.6.1. Актуализация на документите се извършва по предложение на: 
o   Доклад до/от Ръководител звено; 
o   Предложение от служител за коригиращо/превантивно действие, съгласно 

процедура  „Коригиращи и превантивни действия”.  
3.6.2. Отговорностите при измененията в документите са аналогично на тези на 

разработването им (виж т. 3.3). 
3.6.3. Измененията в документите се отразяват както следва: 
o Изменените текстове в документа се обозначават чрез подчертаване, 

подчертаване с хоризонтална черта текста на изменените параграфи 
o Актуализацията се обозначава с промяна на датата на документа; 
o При повторна актуализация се запазват маркирани само последните изменения 

на документа, а предходните изменения се размаркират(подчератания текст). 
3.6.4. Неактуалните копия на документите се изземват по нива, с отговорността на 

съответния отговорен за управлението им по направления и нива(Отг. по качеството). 
3.6.5. Неактуалните копия на документи, необходими за справка и предприемане на 

управленчески решения, е необходимо да бъдат задраскани с наклонена черта по цялата 
страница и/или с надпис “Не актуално” или “Не е последно”. 

3.6.6. Неактуалните оригинали на документи се съхраняват от отговорния по ниво 
Отговорник за документите. 

  
3.7. Разпространение на документите 
3.7.1. Контролираните документи се разпространяват и/или публикуват под следните 

форми: 
 Хартиено издание - използват се в условията на МУ-Пловдив за целите на 

управлението в онези звена, които нямат достъп до компютърната мрежа на 
Университета(сайта на МУ-Пловдив). Разпространява се до звената по пощата МУ-
Пловдив и архивира и съхранява в папки за контролирани хартиени копия  
 Електронно издание – публикуват се рамките на компютърната мрежа на МУ – 

Пловдив и се използват от звената, за които е приложима тази форма на 
разпространение с отговорността на Отговорник за поддържане сайта на МУ – Пловдив. 
Разпространението на електронните документи се определя от нивото на достъп в 
компютърната мрежа на МУ – Пловдив и от съответното звено-ползвател.  
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3.7.2. Копията, отпечатани на хартиен носител в звената, имащи достъп до електронно 
разпространяваните документи, се считат за «Неконтролирани документи» и не подлежат 
на регистрация и последваща актуализация в случай на изменение. 
 

3.7.3. Маркиране на документите: 
Контролираните хартиени копия на документите на ниво МУ – Пловдив, Факултет, 

Катедра и/или Отдел се идентифицират с изходящ или входящ номер от 
регистъла/дневника на съответното звено. 

3.7.4. При разпространение на хартиените копия до съответните звена по-преценка на 
изпълнителя може да се използва „обратна разписка”, в която са описани 
предоставените документи. Упълномощения сътрудник от звеното - получател на 
контролирани копия на документите се подписва за „приел” на обратната разписка и я 
предава на отговорното предало им я лице за архивиране и съхранение. 

3.7.5. При получаване/изпращане на документи и регистиране на Заповеди е 
препоръчително, да се изполват «Дневник за регистриране на входящи/изходящи 
документи» и «Дневник за регистрация на Заповеди», което спомага  за проследимостта. 

3.7.6. При получаване на актуализирани хартиени или ел. PDF формат контролирани 
копия, остарелите екземпляри подлежат на унищожаване/изтриване от Отговорника по 
качество на звеното от съответното ниво. 

3.7.7. Неконтролирани копия на документи от системата за управление на качеството 
могат да се разпространяват официално само с отговорността на Зам.ректор КиА или 
Ректор, като се използуват за временни цели или демонстриране възможностите на СУК 
на МУ - Пловдив пред външни организации – клиенти, партньори и др. 

3.7.8. Ръководството на МУ - Пловдив не се ангажира с поддържането на промените 
настъпващи в СУК в неконтролирани копия на документи предоставени за информация. 

3.7.9. Общата отговорност за управление на контролираните документи е на 
Зам.ректор КиА. Процесът на разпространение и управление на документи от СУК се 
контролира и с механизмите на процеса за Вътрешни одити.  

3.7.10. Документите, които имат публичен характер, се разпространяват чрез 
библиотеката и се публикуват в компютърната мрежа на МУ - Пловдив. 

3.7.11. Публикуването и достъпът в компютърната мрежа до документите, изграждащи 
системата по качество на МУ – Пловдив се управляват с пълномощията на Отговорник за 
поддържане сайта на МУ – Пловдив. 

 
3.8. Управление на документи с външен произход      
3.8.1. Документи, разработени от компетентни държавни, международни органи и/или 

външни организации и регламентиращи изисквания, критерии или др. елементи на 
учебния процес на общо университетско ниво, подлежат на управление с отговорността 
на Зам.ректор КиА и помоща на Експерт по качеството. Зам.ректор КиА е задължен да 
поддържа списък на „Списък на външните документи”, оказващи пряко влияние върху 
процесите управлявани в МУ – Пловдив. Той е задължен да информира ръководството и 
предлага внедряване изискванията в документите от СУК на МУ - Пловдив при настъпили 
промени в документите с външен произход и да организира и контролира процеса 
осигуряване на достъпа до тях на заинтересованите лица. 
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3.8.2. Във всеки факултет/катедра/отдел/звено на МУ-Пловдив може да се поддържа 
Списък на приложимите външни документи, с отговорността на упълномощено от 
Ръководителя длъжностно лице.  

3.8.3. Длъжностните лица, които имат нужда от хартиени копия, могат да печатат 
части или изцяло копия от общодостъпните външни документи, публикувани в 
електронната мрежа: http://www.lex.bg, http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces  или от 
сайта на съответното министерство, като копията се считат за неконтролирани документи. 

 
3.9. Създаване и управление на записи 
3.9.1. Записите се генерират при изпълнение на процесите от СУК на МУ - Пловдив, 

със следните цели: 
 адекватно управление на процесите въз основа на обективна информация за 

изпълнението им; 
 осигуряване на проследимост и възможности за анализ на данните и процесите; 
 запазване на опита на служителите и подобрение в начина на организация в 

университета и свързаните с него структурни звена. 
3.9.2. Записите са обект на контрол на СУК и нейните процедури. 
3.9.3. Записи по качеството се генерират във всички случаи, когато е необходимо 

документирането на фактическото моментно състояние с оглед предприемането на 
управленчески решения. 

3.9.4. Записите по качеството могат да бъдат създавани както чрез попълване на 
бланки и формуляри от системата по качеството, така и като записи в свободна форма 
(например: доклади, отчети, бележки, разпореждания, заповеди и др.) Начинът на 
създаването им и отговорностите са дефинирани в процедурите по качеството и 
правилниците на МУ - Пловдив. 

3.9.5. Актуалните формуляри в СУК, използвани при управление на процесите трябва 
да са представени в „Списък на формите за водене на записи”, реда за тяхното 
управление съответства на този на документите виж т. 3.3, 3.7. 

3.9.6. Всяко структурно звено трябва да поддържа собствен «Списък с актуалните 
форми за водене на записи», специфични за процесите изпълнявани в него. 
Отговорността за това е на Отговорници по качеството на звено или на упълномощени 
служители от структурните звена, които изпълняват неучебни процеси. 

 
3.10. Достъп до записите  
3.10.1. В регламентите на СУК на МУ - Пловдив са дефинирани нива на достъп на 

конкретни служители до конкретни записи. 
3.10.2. Записите се считат за документи, съдържащи фирмена тайна, и подлежат на 

контролирано архивиране, съхранение, разпространение(при необходимост) и 
управление на достъпа, описан в съответните документи, към които принадлежат. 

3.10.3. Достъпът до определени записи зависи от делегираните правомощия на всеки 
вътрешен за университета потребител и се контролира от Зам.ректор КиА и чрез 
механизма на вътрешните одити. 

3.10.4. Външни за МУ - Пловдив лица, могат да получат право на достъп или на 
ползване на определени записи само ако това е определено в съответните процедури от 
СУК, договорни отношения, по указания на законови разпоредби или изрично 
разрешение на Ректора и/или Зам.ректор КиА на университета. 
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3.11. Разпространение на формите за водене на записи 
3.11.1. Формите за водене на записи се разпространяват заедно с контролираните 

копия на документите от СУК, към които принадлежат и могат да се изтеглят от сайта на 
МУ - Пловдив , съгласно реда, описан в т. 3.6. от настоящата процедура. 

  
3.12. Архивиране/схранение на записи 
3.12.1. Архивирането на записите от всички нива се извършва въз основа на държавни 

и нормативни изисквания и регламентираните правила в СУК на МУ - Пловдив. 
3.12.2. Всяка архивна папка или твърд електронен носител е препоръчително да 

съдържа опис или насочващи указания(етикет) за вида и периода на валидност на всички 
налични в нея записи. 

 
3.13. Унищожаване на документните записи  
3.13.1. Ненужните записи могат да се унищожават само след изтичане на определените 

нормативни или установени в СУК срокове за тяхното съхраняване и само със знанието и 
писменото разрешение на съогветния отговорен Ръководител.  

3.13.2. Никой служител няма право да унищожава самоволно записи, свързани с 
дейността на у МУ - Пловдив и/или в дадена структурна единица от него.  

3.13.3. Унищожаването на документните записи, се извършва по начин, който гарантира 
тяхното физическо ликвидиране и невъзможността за попадането и/или използването на 
информацията от външни не оторизирани лица и/или организации. 

 
4. ПРЕПРАТКИ 
4.1. Вътрешни документи 
 Наръчник по качеството на МУ - Пловдив ; 
 Правилник за устройството и дейността на МУ - Пловдив; 
 Процедура "Вътрешни одити”; 
 Процедура "Коригиращи и превантивни действия". 
 
4.2. Външни документи 
Няма. 
 
5. ЗАПИСИ/ФОРМУЛЯРИ 
5.1. “Списък на актуалните документи в ............................... ”; 
5.2. „Списък на външните документи” 
5.3. „Списък на формите на записи ........................................”; 
5.4. „Дневник за регистриране на входящи документи”  
5.5. „Дневник за регистриране на изходящи документи”  
5.6. „Дневник за регистрация на Заповеди” 

 
 


