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Управляван 

процес  

Рискове   

при  управлението  

Възможности и начини  

за предотвратяване/действия 

Отговорни 

длъжности 

Планиране и 

изпълнение на 

Стратегически цели 

и Политика за 

развитие на МУ 

Подготовка на високо квалифицирани и компетентни 

медицински специалисти/кадри/ - външни и вътрешни 

фактори 

Изготвяне на подходящи изпитни материали за КСК  Ректор 

 Зам. ректор УД 

 Н-к отдел УД 

Качество на критериите за подбора на обучаемите  Ректор 

 Зам. ректор УД 

 Н-к отдел УД 

 Р-л СДО и НИД 

 Р-л ЦПО 

Качество на подбора на преподавателите  Р-ли звена 

 Декани на Ф 

 Директор МК 

 Р-л ЦПО 

Повишаване качеството на подготовка на: студентите, 

специализанти, докторанти и други медицински 

специалисти - вътрешни фактори 

Високо квалифицирани и постоянно усъвършенстващи 

се преподаватели 

 Ректор 

 Зам.ректор УБК 

 Р-ли звена 

 Р-л ЦПО 

Постоянно подобряване на инфраструктурата и учебната 

база с ново и съвременно техническо оборудване 

 Ректор 

 Зам.ректор УБК 

 Р-ли звена 

 Р-л ЦПО 

Развитие на науката, знанията, уменията и научна 

изследователска дейност - вътрешни и външни фактори  

Планиране за НИД  на актуални проблеми за етапа и 

бъдещето 

 Р-ли звена 

 Зам.ректорНИД 

Директор НИМУ 

Включване/изпращане на компетентни специалисти за 

участие и обучение на национални и международни 

научни форуми 

 Р-ли звена 

 Зам.ректор   

МСПД 

Включване на компетентни специалисти и обучаеми 

/студенти,специализанти и докторанти/ в 

центровете на НИИ към МУ-Пловдив  

 Р-ли звена 

 Р-ли Ц към НИИ 

Планиране, 

изменения и 

изпълнение на 

изискванията на 

Не своевременно запознаване с изискванията на ЗС Информиране Ръководството за изискванията на ЗС  Отг. лице за ЗС 

Не своевременно предявени изисквания от ЗС Периодичен контакт на Отговорниците на МУ със ЗС  Отг. лице за ЗС 

Не своевременно внесени изменения за изисквания на ЗС   
Отговорниците на МУ поддържане контакт със ЗС 

докладват на РС или АС има ли нови изисквания на ЗС 

 Отг. лице за ЗС 
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заинтересованите 

страни/ЗС/ Неизпълнение в пълен обем на изискванията на ЗС 
Докладване на Ректор за проблемите за неизпълнение 

на изисквания на ЗС в пълен обем и причините 

 Отг. лице за ЗС 

Не своевременно информиране ЗС за проблеми при 

изпълнение на определени изисквания 
Отг. на МУ поддържане контакт със ЗС след взето 

решение в рамките на 5работни дни информират ЗС  

 Отг. лице за ЗС 

  

ПЛАНИРАНЕ на обучение по специалност 

Институционална 

акредитация 

Акредитация на 

направление 

 

Програмна 

акредитация 

Акредитация на 

докторски програми  

 

Определяне на 

капацитет на 

специалности 

Неадекватно избран екип за подготовката  

Неспазване за процедури по акредитация 

Пропуснати срокове по процедури за акредитация 

Неизпълнени критерии за оценяване  

Надвишаване/незапълване на капацитета 

Структурно и кадрово осигуряване (отговорници за 

акредитация, експерт по качество) 

Избор членове на комисията по изготвяне доклад-

самооценка съобразно компетентността 

Проверка за актуалността на използваните критерии по 

процедура за акредитация от МОН и определяне 

отговорник за спазването й 

Определяне отговорник за спазване на сроковете за 

акредитацията 

Своевременно заявяване повишаване на капацитета на 

специалността 

Спазване на срокове за подаване на заявление за 

промяна на капацитета 

Решение на АС за броя на приемани студенти 

Своевременно предоставена актуална информация за 

броя на обучаваните студенти (прекъснали, 

отстранени, преместени – от/в други МУ), 

възможности на материална база и информационното 

осигуряване,  решения на АС 

Ръководители на 

основни звена и 

ресорни 

ръководители по 

нива 

Експерт по АР 

Инспектори УО 

Набиране и подбор 

на студенти, 

докторанти и 

специализанти и 

други обучаеми 

Информационни 

кампании 

Прием на документи 

на кандидати 

Забавяне изготвяне на материалите за информация КСК 

Недостатъчно популяризиране на специалности и 

програми 

Недостатъчно информационно и техническо осигуряване 

на КСК 

Незапълване на утвърдената бройка за държавен прием 

Неадекватен подбор на студенти  

 

Комплексна информационна стратегия на МУ 

Своевременно публикуване на информация в сайта в 

интернет.  

Популяризиране на КСК чрез посещение на училища и 

ЛЗ 

Посещения и кампании в чужди страни за набиране на 

студенти 

Провеждане дни на отворените врати 

Своевременно издаване на "Справочник на кандидат – 

Н-к Отдел  

Учебни Дейности 

Гл. Експерт ОУД 

Информационен 

център – КСК  

Директор СДО 

Експерти  СДО 

Зам. Ректор НИД 

Експерти НИД 

Р-л ЦПО 
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Провеждане на 

приемни изпити 

Записване 

студента за ОКС “Магистър”, “Бакалавър” 

„Професионален бакалавър”  

Организиране и провеждане на предварителни 

конкурсни изпити.  

Организиране на класирания за приетите студенти.  

Обявяване на свободни места и провеждане на 

последващи класирания. 

Н-к Отдел  

Учебни Дейности 

Гл. Експерт ОУД 

Председател  КСК 

Директор СДО 

Експерти  СДО 

Зам. Ректор НИД 

Експерти НИД 

Обучение 

Приемане и 

утвърждаване на  

- учебни планове  

- учебни програми  

- приемане на 

календарен план 

- разработване на 

седмични 

програми и 

графици 

- провеждане на 

учебни занятия 

- провеждане на 

практики и 

стажове  

- провеждане на 

семестриални 

изпити 

- провеждане на 

колоквиуми  

- провеждане на 

държавни изпити  

- издаване на 

дипломи 

Несъобразяване с  Закон за висшето образование, Закон за 

професионалното образование и обучение,  Наредбата за 

ЕДИ, Наредба № 1 за придобиване на специалност в 

системата на здравеопазването и  Наредба № 1 за 

организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация  

Неактуализиран учебен план на специалността 

Неадекватно, несвоевременно изработен и непредоставен 

график за провеждане обучение 

Неадекватно представяне на учебния материал  

Недостатъчен брой часове 

Материалът не е съобразен с модерните тенденции и 

иновации в специалността 

Липса на учебници и учебни помагала 

Недобра организация на практическите занятия 

Дублиране на зала или неподходяща/капацитет/ 

Липса на адекватна материална база за лекции и 

упражнения 

 

Контрол за спазване на Наредбата за ЕДИ на 

специалността 

Ежегодна проверка и при необходимост актуализация 

на учебния план на специалността 

Правила за организация на учебния процес през 

учебната година. 

Приемане на процедури за разработване, одобряване, 

наблюдение и обновяване на учебната документация 

(квалификационни характеристики, учебни планове и 

програми) 

Стандартизиране на учебната документация (учебни 

планове и курсове по специалности) в Университета се 

приема европейският формат ECTS label (макет на план, 

програма) 

Контрол за адекватно и своевременно планиране на 

занятията/база, време за предвижване до базите/ 

Контрол за публикуване на графика/време и място/ на 

провеждане на обученията 

Осигурява се мултимедийно презентиране на ликциите 

по дисциплината 

Предоставят в електронен вид разработени лекции по 

дисциплината  

Предоставят се обучаващи тестове и други учебни 

материали свързани с обучението.  

Предоставя се списък на основната препоръчвана 

литература по дисциплината.  

Съгласуване на хорариума с Наредбата за ЕДИ и 

изискванията за качество на обучението 

ФС, КС, УО, СДО 

ЦПО  

Ресорни 

ръководители на 

звена и 

отговорници 

Инспектори УО 

https://www.navet.government.bg/bg/media/2137200582.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/2137200582.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/2137200582.pdf
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Осигуряване на адекватен брой студенти в обучаваните 

групи 

Оптимално разположение във времето и 

пространството на обучаваните групи 

Научна дейност 

- стратегическо 

планиране 

- годишни планове 

- провеждане на 

научни 

изследвания 

- публикационна 

активност 

- проектна дейност 

- отчитане на НИД и 

проекти 

Несъобразяване с  Решение за приемане на стратегия за 

развитие на висшето образование в република България за 

периода  2021 - 2030г.  

Недостатъчна публикационна и научна активност 

Недостатъчно популяризиране на резултатите от НИД 

Недостатъчно финансиране на научни изследвания 

Забавени доставки на консумативи  

Ограничена практическа приложимост на разработките  

Ограничен интерес към конкурси за редовни докторанти  

Приемане на стратегически и оперативни планове по 

нива 

Допълнително материално стимулиране на 

публикационната и научна активност 

Организиране на научни прояви 

Контрол на доставчиците 

Вътрешноуниверситетски конкурси за финансиране на 

НИД 

Привличане на изявени студенти в НИД 

 

Ректор 

Зам. Ректор НИД 

АС, РС, ФС 

Декани 

Ръководители 

катедри  

Отговорници по 

НИД 

Развитие на 

академичния състав 

- планиране на 

нови АД 

- провеждане на 

конкурси за АД 

- планиране на 

места за 

докторанти 

- придобиване на 

ОНС „доктор“  

Несъобразяване с  Закон за развитието на академичния 

състав в Р.България, Правилник за прилагане на. Закона 

за развитието на академичния състав в Р. България 

Незапълване на свободни щатни бройки на преподаватели 

и служители с квалифицирани специалисти. 

Забавени процедури по конкурси и процедури. 

Липса на кандидати за места обявени за редовни 

докторанти 

Недостиг на хабилитирани преподаватели с необходима 

езикова подготовка. 

 

 

 

Прилагане на разпоредбите на ЗРАСРБ и ПУДМУП. 
Приет Правилник за академично развитие. 
Процедура за подготовка за откриване и заемане на 
АД. 
Правилник за организация на учебната дейност и 
Наредба за учебна и научноизследователска заетост. 
Правилник за атестиране на академичния състав. 

Ректор 

Зам. Ректор НИД 

АС, РС, ФС 

Декани 

Ръководители 

катедри 

Международна 

дейност 

 

 

Зам. Ректтор 

МСПД 

Зам. Ректтор 

НИД 

Планиране Несвоевременно планиране на мероприятието Следене за спазване на сроковете за планиране Експерт МС 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137208823
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137208823
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137208823
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Експерт НИД 

Съвпадение на планирането с друго мероприятие 
Следене на планираните международни мероприятия 

Експерт МС 

Експерт НИД 

Организиране Неподходящ избор на мястото и времето за провеждане Осигуряване на подходящо място и време за 

провеждане 

Експерт МС 

Експерт НИД 

Неподходящ избор на организаторите за мероприятието Включване на подходящи и отговорни лица за 

организацията 

Експерт МС 

Експерт НИД 

Неподходящ избор на участниците в мероприятието 

Включване на заинтересовани и отговорни лица за 

участие в мероприятието 

Експерт МС 
Зам. Ректтор 

МСПД 

Зам. Ректтор 

НИД 

Проектна дейност Пропуски в оповестяване на подходящи проектни 

възможности 

Ежедневно следене на публикуваните проектни 

дейности 

Експерт ПД 

Експерт НИД 

Своевременно докладване на отговорният 

ръководител 

Експерт ПД 

Експерт НИД 

Подготовка         на 

проекта 

Неподходящ избор на екип за проекта 
Избор на квалифициран и отговорен персонал 

Експерт ПД 

Експерт НИД 

Неспазване сроковете за изготвяне и подаване на проекта 
Контрол за спазване на сроковете от ръководителя 

Експерт ПД 

Експерт НИД 

Изпълнение        на 

проекта 

Неспазване заложените изисквания в проекта 
Стриктно следене на утвърдените изисквания в проекта  

Експерт ПД 

Експерт НИД 

Неспазване сроковете на проекта 

Контрол за спазване на сроковете от ръководителя 

Експерт ПД 

Експерт НИД 
Зам. Ректтор 

МСПД 

 Зам.Ректтор НИД 

Управление на ДОСТАВКИ / на продукти  и  на услуги / 

Планиране Забавено подаване на заявки за доставки от звената Своевременно обявяване на сроковете за заявки и 

уведомяване Ръководителите на звената 

Р-л звено 

Неадекватно изготвени поръчки за доставки Включване на специалист/и в комисията за избор на 

доставчик и изготвяне на поръчки 

Р-л звено 

Пом. лектор 

Неадекватно изготвени на договори да доставки Предварително проучване на доставчика и включване 

на нормативни клаузи в договора за избягване на 

проблеми  

Р-л  ДООП 

Н-к ОСД 
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Доставчици -оценка Неподходящо избран доставчик Залагане на адекватни критерии за провеждане на  

избор на доставчик  

Р-л  ДООП 

Комисия за ОП 

Избор на компетентни и подходящи членове за 

комисията провеждаща избор на доставчик 

Р-л  ДООП 

Необходимост от смяна на доставчик Избор на нов доставчик по утвърдени критерии  
Р-л  ДООП 

Комисия за ОП 

Н-к ОСД 

Доставки - контрол 
Забавяне на поръчки за доставки 

Своевременно подадени заявки за доставка Н-к ОСД 

Търсене отговорност/неустойки от доставчика 
Р-л  ДООП 

Н-к ОСД 

Несъответсващи доставки 
Организиран и подходящ входящ контрол на 

доставките 

Н-к ОСД 

Доставчик 

Несъответсващи доставки на услуги 
Контрол при приключване на услугата и гаранционен 

срок 

Н-к ПСИК 
Доставчик 

Неизпълнение на изискванията по договора от доставчика 
Контрол на текущата дейност на доставчиците от 

отговорните лица 

Н-к ОСД 

Н-к ПСИК 
Доставчик 

 ПОДДРЪЖКА  ИНФРАСТРУКТУРАТА/ Сгради, помещения, ТО и РНИ / 
Сгради и помещения Неадекватен контрол при въвеждане в експлоатация на 

нови сгради и помещения 
Приемането на нови сгради в експлоатация да се 
извършва от компетентна комисия с оформяне на 
Протокол съгласно изискванията на приложимите 
нормативните актове 

Н-к ПСИК 

Пом. Ректор 

Несвоевременен текущ контрол и ремонт на повреди по 
сградите и помещения  

Поне веднъж годишно комисия да извършва контрол 
на състоянието на сградите и помещенията 
Приемането след ремонт на сгради и помещения в 
експлоатация да се извършва от компетентна комисия с 
оформяне на Протокол 

Н-к ПСИК 

Р-ли на звена 

Техническо 

оборудване/ТО/ 

Неизвършен входящ контрол/ВК/ на получено ново ТО Задължително извършване на ВК и оформяне на 
документ 

Отг. 

поддръжка 

Р-л звено 

Необучен персонал за работа с полученото ново ТО Обучение от представител на доставчика на персонала, 
който ще работи и оформяне на документ от 
обучението 

Отг. 

поддръжка 

Р-л звено 

Несвоевременно гаранционно обслужване на ТО Отговорникът за ТО да следи сроковете за гаранционно 
обслужване и да изисква документ за обслужването 

Отг. 

поддръжка 

Доставчик 

Некачествено и/или несвоевременно обслужване на ТО Обслужването да се извършва от квалифицирано лице Отг. 
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в сроковете препоръчани от производителя на ТО поддръжка 

Специалист на  

Доставчик 

Неизготвяне на документи от ВК,обучение или обслужване Изготвяне на документи за извършените дейности по 
ТО 

Отг. 

поддръжка 

Получател 

Доставчик 

Ресурси за 

наблюдение и 

измерване/РНИ/ 

Неизвършен входящ контрол/ВК/ на получено нови РНИ Задължително извършване на ВК и оформяне на 
документ 

Отг. 

поддръжка 

Р-л звено 

Необучен персонал за работа с полученото нови РНИ Обучение от представител на доставчика на персонала, 
който ще работи и оформяне на документ от 
обучението 

Отг. 

поддръжка 

Р-л звено 

Несвоевременно гаранционно обслужване на РНИ Отговорникът за РНИ да следи сроковете за 
гаранционно обслужване и да изисква документ за 
обслужването 

Отг. 

поддръжка 

Доставчик 

Некачествено и/или несвоевременно обслужване на РНИ  Обслужването да се извършва от квалифицирано лице 
в сроковете препоръчани от производителя на РНИ 

Отг. 

поддръжка 

Доставчик 

Допускане до работа за научни изследвания или лечебна 
дейност/ФДМ/ на непроверени нови  или ремонтирани РНИ  

Отговорникът и ползвателят за РНИ да следят проверени 
ли са РНИ и сроковете за последваща проверка и не 
допускат до използване непроверени РНИ 

Р-л звено 

Отг. 

поддръжка 

Неизготвяне на документи от ВК,обучение или обслужване Изготвяне на документи за извършените дейности по 
РНИ 

Отг. 

поддръжка 

Р-л звено 

УПРАВЛЕНИЕ  СОБСТВЕНОСТ  НА  КЛИЕНТ 

Лични досиета 

персонал 

Загубване или повреда на Трудова книжка на персонал 

Загубване или повреда на Диплома оригинал 

Декларация за съгласие за съхранение на Трудова 

книжка в МУ. Внимание при ксерокопиране 

Експерт ЧР 

Лични досиета 

обучаеми 

Загубване или повреда на оригинали на дипломи на 

обучаем 

Определяне на отговорни лица за съхранението в УО и 

осигуряване подходящи условия на съхранение 

Експерт УО 

Инспектори УО 

Досие в отдел НИД Загубване или повреда на на документи 

Съхранение и непредоставяне на трети лица на научни 

лични разработки 

Определяне на отговорни лица за съхранението на лични 

разработки и лицата, на които могат да се предоставят 

с/у подпис или документ за получаването им и 

връщането им 

Експерт НИД 

ПРЕДПАЗВАНЕ  НА  ПРОДУКТА/ОБУЧАЕМИТЕ/  
 При нормални Неосигуряване на безопасна работна среда  Осигуряване условия за обучение и работа за обучаеми и 

персонал, съгласно приложимите нормативни актове за 
Р-л звено 
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фактори на 

работната среда  

дейността/ Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд 

Отговорник ПБ 

Експерт ЗБУР 

Непровеждане на адекватни инструктаж за дейността 

 

Своевременно извършване инструктажи на обучаемите и 
обучаващият персонал и използване на актуални и 
адекватни инструкции за безопасност при обучение и 
работа 

Отг. ЗБУТзвено 

Отговорник ПБ 

Експерт ЗБУР 

Неосигуряване на предпазно работно облекло 

 

На основание оценка на риска за използваните  работни 
места, да се осигурят с необходимите лични предпазни 
средства/ЛПС/ за обучаващият персонал и за обучаемите 

Експерт ЗБУР 

Н-к ОСД 

Пом.ректор 

 При екстремални 

фактори на 

работната среда 

Неосигуряване на безопасна работна среда  и лични 

предпазни средства за конкретните работни места 

Осигуряване условия за обучение и работа за обучаеми и 
персонал, съгласно приложимите нормативни актове за 
дейността/ Закона за здравословни и безопасни условия 
на труд 

Р-л звено 

Отговорник ПБ 

Експерт ЗБУР 

Непровеждане на адекватни инструктаж за дейността 

 

Своевременно извършване инструктажи на обучаемите и 
обучаващият персонал и използване на актуални и 
адекватни инструкции за безопасност при обучение и 
работа 

Отг.ЗБУТ звено 

Отговорник ПБ 

Експерт ЗБУР 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  РАЗРАБОТКИТЕ/ПРОГРАМИ, ЛЕКЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ, КОНСПЕКТИ, УЧЕБНИЦИ, НАУЧНИ / 

 Учебна програма Неактуално разработена програма по дисциплината Ръководителят на звеното да проверява за актуалността 

и утвърждава програмите по дисциплините 

Р-л звено 

Изпълнител  

Несвоевременно публикувани програма по дисциплината 

или неактуализирана 

Преди началото на учебната година контрол Отг. к-во 

Р-л звено 

Отг. сайт 

 Тестове за контрол 

 Тестове за изпит 

Неадекватно/неактуално/ изготвени разработки на 

тестовете 

Ръководителят на звеното да проверява за актуалността 

и утвърждава програмите по дисциплините 

Р-л звено 

Изпълнител 

Несвоевременно публикувани тестовете по дисциплината 

или  

Своевременно преди дата на провеждане – достатъчно 

за подготовка на обучаемите 

Отг. к-во 

Р-л звено 

 Конспект за изпит Неактуално и непълно разработен конспект – непосочени 

материали за подготовка.Не осигуряване на достъп до 

конспекта 

Ръководителят на звеното да проверява за актуалността 

и утвърждава програмите по дисциплините 

Р-л звено 

Изпълнител 

Несвоевременно публикувани конспект по дисциплината 

или неактуализиран 

Преди началото на учебната година контрол Отг. к-во 

Р-л звено 

 Конспект за конкурс Несвоевременно публикувани обяви и конспекти за 

конкурс  за специализант и/или докторант 

В срок, съгласно изискванията на нормативният акт и 

обявата 

Изпълнител 

ЧР,СДО,НИД 

Р-ли отдели  
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ЧР,СДО,НИД 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ПЕРСОНАЛА 

 Планиране Несвоевременно и неадекватно планиране на 

необходимия персонал 

Своевременно направени заявки за необходим персонал 

и контрол от заявителя за планирането   

Р-л звено 

Заявител 

 Избор на персонал Неподходящ  и неадекватен избор  на персонал Предварително адекватно заложени критерии за избор 

Провеждане на конкурси 

Р-ли звена 

Зам. Ректори  

Пом. ректор 

Р-л отдел ЧР 

 Квалификация Неадекватна квалификация за конкретното раб. място  Ръководителите на звена разработват проект на 

длъжността и критерии за работното място 

Зам. Ректор  

Пом. ректор 

Р-л отдел ЧР 

Р-ли на звена 

 Възлагане на дейност 

за работно място 

Несвоевременно и неадекватно възложени дейности Прекият ръководител да предоставя, писмени критерии/ 

изисквания за възложените дейности за работното място 

Р-л звено 

Р-л отдел ЧР 

Невъзложени писмено допълнителни дейности за 

работно място на функционален принцип 

Възлагане на дейностите на функционален принцип да 

става чрез писмена Заповед или чрез допълнение към 

длъжностната характеристика на лицето 

Р-л звено 

Р-л отдел ЧР 

 Обучения Несвоевременно извършено обучение за раб. място или 

за допълнително възложени дейности 

Ръководителите на звена правят своевременно 

предложение за обучение на лица, на които ще се 

възлага да изпълняват допълнителни дейности  

Зам. Ректор  

Пом. ректор 

Р-л отдел ЧР 

Р-ли на звена 

 Защита на лични 

данни 

Незапознат  и/или неадекватно запознат персонал за 

защита на лични данни на обучаемите и персонала 

Начално запознаване ново постъпил персонал, с 

подписване на Декларация и/или допълнително 

обучение на редовния при необходимост 

Ректор 

ДЛЗД 

Отг. персонал 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  НЕСЪОТВЕТСТНИЯ  и  КОРИГИРАЩИ  ДЕЙСТВИЯ 

Несъответствия 

и 

 Наблюдения 

Неадекватно определяне на несъответствието/ 

наблюдението и не своевременно регистриране 

/записване/ 

Несъответствието трябва да бъде обективно с писмено 

регистриране/записване на доказателствата 

Одитор 

Проверяващ 

Регистрация и 

назначаване на КД 

Несвоевременно записване в Регистър за NCR/Obs/P  или 

не докладване на КС/СС/ФС/РС/АС 

Своевременно регистриране, обективен анализ на 

причината, за несъответствието/наблюдението, 

определяне на отговорник и реален срок за  изпълнение 

на назначените КД 

Отг. качество 

Р-л звено 

ФКК/ККМК 

ОАР/Отдел АР 

Коригиращи 

действия 

Не са обективно определени причините за 

несъответствието/наблюдението и съответно  

Обективно определяне на причините за 

несъответствието/наблюдението, своевременно 

Отг. качество 

Р-л звено 
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не се назначават адекватни коригиращи действия регистриране/записване/, назначаване  на КД, 

отговорник, срок за изпълнение и контрол за изпълнение 

ФКК/ККМК 

ОАР/Отдел АР 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ДОКУМЕНТИРАНА  ИНФОРМАЦИЯ 
 Изготвяне на 

документирана 

информация 

Неспазване изискванията за изготвяне на документирана 
информация/документи, формуляри, записи/ 

Документираната информация се изготвя от определени  
отговорни лица в ПУДМУП или Заповед на Ръководител и 
приложимите нормативни актове и съгласно НК на МУ 

Изпълнител 

Р-л звено 

Съхранение  на 

документирана 

информация  

Неспазване изискванията за съхранение  на 
документирана информация 

Документираната информация се съхранява от 
определени  отговорни лица в ПУДМУП или Заповеди на 
Ректора, приложимите нормативни актове и съгласно НК 
на МУ 

Изпълнител 

Р-л звено 

 Осигуряване достъп  

до документирана 

информация 

Неспазване изискванията за осигуряване достъп  до 
документирана информация необходима за обучаемите 

Документираната информация необходима на 
обучаемите да се публикува на информационните табла 
в МУ, на сайта на МУ и предоставяне на хартиен носител 
от книжарницата и преподавателите 

Р-л звено 

Отговорник 

за сайт на МУ 

 Осигуряване достъп  

до документирана 

информация за 

обществеността и 

други заинтересовани 

лица 

Неспазване изискванията за осигуряване достъп  до 
документирана информация за обществеността и други 
заинтересовани лица 

Документираната информация необходима на 
обществеността да се публикува на сайта на МУ и 
предоставяне от упълномощени лица със Заповед на 
Ректора на средствата за масова информация 

Р-л звено 

Отговорник 

за сайт на МУ 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ИЗМЕНЕНИЯТА 

 План на 

специалността 

докторантурата 

Неактуализиран план според промени в Наредбата за 
специализация 
Несъответствие с единните държавни изисквания 
Неразработен в съответствие с утвърдената форма, 
изискванията на свързаните нормативни документи и 
действащите вътрешни процедури; 

Познаване на промените в наредбите за специализация 
Познаване на Наредбата за единните държавни 
изисквания 
Разработване в съответствие с утвърдената форма,  
Запознаване с изискванията на свързаните нормативни 
документи и действащите вътрешни процедури  

Р-л СДО  

Р-л ЦПО  

Р-л 

специализация 

Р-л 

докторантура 

 План - програма на 

специалността 

докторантурата 

Неправилно разположение на дисциплини в уч. план  
Неотговарящ на съвременните тенденции в развитието 
на дисциплината/специалността 
Недостатъчна гъвкавост при въвеждане на новости  в 
програмите  
Непълна осигуреност с ресурси и квалифицирани 
преподаватели 

Осигуряване на необходимия академичен състав по 
специалността и база за обучение  
Спазване на изискванията в стандарти за учебна 
документация. 
Разработване в съответствие с учебния план 

Р-л СДО  

Р-л ЦПО  

Р-л 

специализация 

Р-л 

докторантура 

 Академичен стандарт 

за учебна дисциплина 

Несъобразен със спецификата на 
дисциплината/специалността 

Запознаване с изискванията за изработване на 
академичен стандарт (утвърден Решение на АС – 

Р-л катедра 
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Протокол № 9/26.11.2015 г.) 

 Тестове за изпитване 

текущо / изпит 

Неосъвременени тестовете, неспазване на 
дидактическите критерии за изработване на изпитни 
тестове (недостатъчен набор от въпроси, недобра 
структура, неуточнен начин на провеждане и проверка) 

Провеждане на педагогичски курсове с квалифицирани 
преподаватели от МУ-Пловдив 

Р-л катедра 

Р-л ЦПО  

 Конспект за изпит Непредставен своевременно и адекватно, 
неактуализиран 

Обсъждане на актуализирането на конспектите на 
катедрен съвет 

Р-л катедра 

Р-л ЦПО  

 Учебни материали Остарели, липсват в достатъчна наличност,  
липсва адекватна издателска политика 

Заявяване на съвременна учебна литература (електронен 
и книжен формат) и платформи за достъп в елекронна 
среда. Подобряване на издателската дейност в звеното. 

Р-л катедра 

Р-л ЦПО  

ВЪТРЕШНИ ОДИТИ – планиране, организация и провеждане 
 Планиране на ВО Не своевремено планиране и не адекватно определяне 

на времето и сроковете за одити 
Своевремено планиране, адекватно определяне на 
времето, сроковете за одити и съгласуване План-графика 
с  Р-л отдел АР 

Р-л екип ВО 
 

Р-л отдел АР 

 Планиране на ВДО Непълен или не своевременно изготвен  Въпросник за 
дистанционен одит/ВДО/ 

Своевременно съгласуване на ВДО с отговорните 
длъжностни  Ръководители за ВО 

Р-л екип ВО 

Р-л отдел АР 

Гл. секретар  

 Избор на екип за ВО Не адекватен избор на одитори  Избор на квалифицирани, компетентни, отговорни и 
диалогични одитора 

Р-л екип ВО 

Р-л отдел АР 

 Провеждане на ВО Не съгласуване на дата и час за одита с проверяваните и 
не адекватно провеждане на одита 

Съгласуване от Одиторът подходяща на дата и час на 
одита с Отговорника по качеството на звеното и 
адекватно/отговорно провеждане на одита 

Вътрешни 

одитори 

Р-л екип ВО 

 Попълване ВДО 

Попълване на ВДО от ОК:  непълно, с не актуални данни 
и несвоевременно изпращане до Р-л на екипа ВО 

Извадков контрол от ОК на звеното на предоставените 
данни от Отг./УД,НИД,Техн.изп/ и подсещане за срока  

Отг. к-во/ОК/ 

Предоставяне на непълни и неактуални данни за ВДО от 
отговорните служители на звеното Отг./УД,НИД,Техн.изп/ 

Запознаване с изискванията на ВДО, адекватна и 
своевременна  комуникация с ОК и Р-ля на звеното 

Отг. УД, НИД 

Техн.изп-тел 

Не адекватен и несвоевременен контрол от 
Ръководителят на звеното на попълнения ВДО  

Своевременна  комуникация на Р-ля на звеното с ОК на 
звеното и извадков контрол данни в ВДО  

Ръководител 

звено 

 Контрол от одитор Несвоевременен и непълен контрол от одитора на 
документираната информация от ВДО и информацията 
от Web страницата на звеното в сайта на МУ 

Своевременна  комуникация на одитора с ОК на звеното 
и задълбочена проверка на информацията записана във  
ВДО и на Web страницата на звеното в сайта на МУ 

Вътрешни 

одитори 

 Изготвяне на  

Доклад от ВО 

Докладът от одита  не бъде е изготвен в съответствие с 
изискванията ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 

Обучение/указания/ и инструктиране на одиторите за 
изготвяне на Доклад  от одита  в съответствие с 
изискванията ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 

Р-л екип ВО 

Вътрешни 

одитори 

 Изготвяне на  

Доклад от ДВО 

Изготвяният Въпросник за дистанционен одит/ВДО/ не 
дава достатъчно информация оценка съответствие на 

Предоставяне на указания и инструктиране за контрол на 
информацията от Въпросника за дистанционен одит и 

Р-л екип ВО 

Вътрешни 
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СУК и Докладът от дистанционен одит да не съдържа 
необходимите изисквания за съответствие на СУК със 
стандарт ISO 9001:2015 

информацията на Web страницата на звеното на сайта на 
организацията/МУ/  и за съответствие с изискванията на 
стандарт ISO 9001:2015 

одитори 

АНАЛИЗ  и  ОЦЕНКА ЕФЕКТИВНОСТТА  на  СУК 

 Анализ и контрол на 

информацията на 

резултатите от 

контрол на лекции и 

упражнения 

Нерегулярен контрол за провеждане на лекции и 
упражнения на присъствено или дистанционно 
електронно обучение от Отговорните лица на звената 

Извършване на периодичен контрол на провеждането на 
лекции и упражнения в присъствено или дистанционно 
електронно обучение от упълномощените отговорни 
лица, регистриране на запис и докладване на 
Ръководителя на звено 

Отговорните 

упълномощени  

лица на звена 

 Р-ли на звена 

 Анализ и контрол на 

информацията на 

резултатите от 

успеваемостта на 

обучението 

Неизвършване и/или неадекветен анализ на 
информацията на резултатите от обучението и 
недокладване на Ръководството /КС или СС/ 

Периодичен  контрол от успеваемостта от отговорника 
по учебни дейности на звената чрез  на подадените 
данни от Отдел Учебни дейности на факултет/МК/ЦПО  
за постигнатите резултати  

Отг. УД звена 

Р-ли на звена 

 Анализ и контрол на 

информацията на 

резултатите от НИД 

Неизвършване и/или неадекватен анализ на резултатите 

от НИД в звената и НИМУ 

Регулярен  отчет от изпълнението на НИД в звената и 

НИМУ от Ръководителите на звена и Ръководителите на 

проекти към НИМУ за постигнатите резултати 

Отг. НИД  

Р-ли звена 

Р-ли проекти 

НИМУ 

Неизвършване и/или недостатъчен контрол върху анализа 

за резултатите от НИД в звената и НИМУ 

Периодичен контрол на изпълнението на НИД в звената 

и НИМУ от Ръководителите на звена и Ръководителите 

на проекти към НИМУ за постигнатите резултати 

Зам. ректор 

НИД  

Зам. декан 

НИД 

Директор 

НИМУ 

 Анализ и контрол на 

информацията на 

резултатите от 

изпълнението на 

личните 

квалификационни 

планове и за 

академично развитие 

Неизвършване и/или необективен анализ на 
информацията на резултатите от изпълнението на 
личните квалификационни планове  на персонала в 
звената и за академично развитие и не докладване на 
Ръководството /КС или СС/ 

Периодичен  контрол и анализ на резултатите от 
изпълнението на личните квалификационни планове  на 
персонала в звената и за академично развитие и 
докладване на Ръководството/КС/СС/ФС/АС/ 

Р-ли на звена 

Атестационна 

комисия 

 Анализ и контрол на 

информацията от 

проучването на 

Не извършване и/или необективен анализ на 

информацията от проучването мнението за 

удовлетвореността на обучаемите 

Периодично събиране на информация за проучването 

мнението за удовлетвореността на обучаемите, анализ 

на информацията и докладване на УКК, ФКК, ККК,… 

Зам. ректор УК 

Зам.декан КА 

Техн. изп. УКК 
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мнението за 

удовлетвореността на 

обучаемите 

Неизвършване и/или необективен контрол на анализа на 

информацията от проучване на мнението за 

удовлетвореността на обучаемите 

Периодичен и/или извънреден контрол на събраната 

информация и анализа за проучването на мнението за 

удовлетвореността на обучаемите 

Ректор 

Гл.  секретар 

Зам. ректор УК 

Р-л отдел АР 

УКК и ОАР 

 Критерии за 

ефективността на СУК 

Използване на неподходящи критерии за ефективността 
на СУК 

Използване критериите оценка ефективността на СУК в 
съответствие с изискванията на ISO 9001, приложимите 
нормативни актове за дейността и утвърдени 
административни документи на МУ- Пловдив  

Гл.  секретар 

Зам. ректор УК 

Р-л отдел АР 

УКК и ОАР 

 

 

Ръководител отдел АР МУ-Пловдив:  проф. д-р Стефан Сивков,дм  

 

 

Главен секретар МУ-Пловдив:   проф. Донка Димитрова, дм 

27.05.2021г. 


