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РЕКТОРА НА ВУТП

ПРОФ. ДТН ИНЖ. ДИМИТЪР РАДЕВ

ДОКЛАД

от проведени вътрешни одити на Системата за управление на качеството

във Висше училище по телекомуникации и пощи

Уважаеми г-н Ректор, 

В изпълнение  на  издадени  от  Вас  заповеди  и  приет  годишен  план  за  вътрешни  одити,
одиторският  екип  извърши  вътрешни  одити  на  звена  и  отдели във  Висше  училище  по
телекомуникации и пощи (ВУТП).

Вътрешният одит се проведе в съответствие с: 

 Закон за висшето образование;

 Правилник за  устройството и дейността на Висше училище по телекомуникации и
пощи;

 Процедура за управление на качеството ОП 02 - Управление на вътрешни одити;

 Документ по качество ОД 02-01 - Годишен план за вътрешни одити;

 Документ по качество ОД 02-02 - План за провеждане на вътрешен одит;

 Заповеди: З-103/15 май 2019 г. и З-104/17 май 2019 г. на Ректора на ВУТП.

Датите  на  вътрешният  одит  са  предварително  съгласувани  със  засегнатите  звена  и
служителите. Одитът се проведе от екип от одитори във ВУТП, с което е спазено изискването на
стандарта одиторите да не работят в проверяваните единици.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДА 

Одитът  се  извършва  по  регламент  на  Процедура  по  управление  на  качеството  ОП  02
(Управление на вътрешни одити). 

В доклада няма отчети на одити от предходни периоди. 

Подготвени бяха Годишен план за вътрешните одити (ОД 02-01) и План за провеждане на
вътрешен одит (ОД 02-02) по изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015. 

Вътрешните одити за учебната 2018/2019 година по Системата за управление на качеството
са  планирани,  организирани  и  проведени  съгласно  действащата  процедура  по  управление  на
качеството  ОП 02.  При  разработването  на  годишния  план  за  вътрешни  одити  са  взети  предвид
настъпите промени в структурата и работната среда на Висше училище по телекомуникации и пощи.
В годишния план са обхванати 13 отделни структурни звена на висшето училище: всички 5 основни
обучаващи звена (факултет, департамент и катедри), 6 обслужващи звена и 2 центъра. Съгласно т.
5.1.2.  на  Процедурата,  Ръководител  качество  изготви  план  за  вътрешен  одит  (ОД  02-02)  за
подлежащите на одитиране звена, който е сведен до знанието на съответните ръководители в периода
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май 2019 г.,  съгласно утвърдения годишен план.  Обект на проверка беше цялостната дейност на
одитираните звена, обхващаща основните и спомагателните процеси в Системата за управление на
качеството,  описани  в  Наръчника  по  качеството,  прилагането  на  Процедурите  по  управление  на
качеството и на други оперативни документи на Системата за  управление на качеството,  в  т.ч.  -
вътрешни  правилници,  правила,  наредби  и  работни  инструкции,  както  и  на  други  външни
нормативни документи, с оглед спецификата на извършваните дейности в съответното звено. 

Във връзка с разрешен платен годишен отпуск на проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова, зам.
Ректор,  се  наложи промяна в приетия на заседание на членовете на Комитета по качество на 06
ноември 2018 година  с  Протокол  № 4  План за  провеждане  на  вътрешни одити на  Системата  за
управление на качеството за 2019 година. 

Датата  на  която  ще  извърши  вътрешен  одит  по  качество  във  Висше  училище  по
телекомуникации и  пощи на  ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ (ЦНОП)  с
участник в одита - проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова, зам. ректор, беше 22 май 2019 година 

За отчетения период проведените вътрешни одити са, както следва:

На 28 май 2019 година:

 ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ (Деканат)

 ДЕПАРТАМЕНТ БАЗИСНА ПОДГОТОВКА

 ИНФОРМАЦИОННО И КОМУНИКАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 КАБИНЕТ НА РЕКТОРА

 ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

 АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

На 29 май 2019 година:

 УЧЕБЕН ОТДЕЛ 

 АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

 КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА“

 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН И ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

 КАТЕДРА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

 КАТЕДРА „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“

Обект на проверка при провеждането на вътрешните одити са: 

 степента на готовност на Системата за управление на качеството за ресертифициране
по новата версия на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015; 

 информираността  на  одитираните  звена,  относно  промените  в  Системата  за
управление на качеството във висшето училище, съобразно изискванията на стандарта
БДС EN ISO 9001:2015. 

2. КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪТРЕШНИ ОДИТИ: 

На планираните дати всички одитирани звена са представили изчерпателни материали по
предвидените им проверявани дейности. 
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Вътрешен одит на ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ, проведен
на 22 май 2018 година

Одитирано лице – проф. дин. Росица Чобанова, заместник ректор във ВУТП. 

При проведения вътрешен одит на Център за научни и образователни проекти, комисията
установи:

От 08 септември 2017 г. няма човек, който да отговаря за тази дейност. От 01 януари 2019 г.
е назначен човек на 2 часа като експерт научни проекти.

В резултат  на  проведения  одит  беше  установено,  че  Център за  научни и  образователни
проекти не функционира по правила.

В рамките на одита са открити области за подобрение.

Направени  са  следните  препоръки  от  екипа  по  извършване  на  одита:  Да  се  изготви
Правилник за дейността на това звено и да се актуализират Указанията.

Вътрешен одит  на  ФАКУЛТЕТ  ПО  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ  И  МЕНИДЖМЪНТ,
проведен на 28 май 2019 година

Одитирано лице – доц. д-р Лиан Любенов Неделчев, декан на ФТМ. 

При  одита  не  са  установени  критични  несъответствия.  Налични  са  записи  доказващи
одитираната  дейност.  Проверени са протоколи от заседанията на  Факултетен съвет.  Процесите и
дейностите  във  Факултет  по  телекомуникации  и  мениджмънт  се  изпълняват  в  съответствие  с
приложимите регламентиращи и оперативни документи.

Не  са  открити  несъответствия.  Не  са  направени  предложения  за  превантивни  действия.
Одитът е приключил.

Вътрешен одит на ДЕПАРТАМЕНТ „БАЗИСНА ПОДГОТОВКА”, проведен на 28 май
2019 година

Одитирано  лице  -  доц.  д-р  Любов  Павловна  Илиева,  Директор  департамент  „Базисна
подготовка”.

По време на одити се установи, че има планове и доклади за дейността на департамента.
Водят се записи за повишаване на квалификацията на преподавателите. Не е установено неефективно
качество на преподаване. 

Проверени са протоколите от заседанията на департамент „Базисна подготовка”. 

Не  са  открити  несъответствия.  Не  са  направени  предложения  за  превантивни  действия.
Одитът е приключил.

Вътрешен одит на „ИНФОРМАЦИОННО И КОМУНИКАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“,
проведен на 28 май 2019 година

Одитирано лице – доц. д-р инж. Иван Динков Иванов, отговарящ за „Информационното и
комуникационното обслужване“. 

При извършения одит се установи, че се спазват изискванията на действащата система за
управление на качеството. Всеки месец се извършва профилактика на мрежовото оборудване и се
водят  дневници  за  всяка  компютърна  зала  за  регистриране  на  създал  се  проблем.  В  процес  на
подготовка са Процедури за архивиране и възстановяване на данни, които регламентират процесите
по създаване на резервни копия, архивиране, сваляне от експлоатация, тестване и възстановяване и
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минимизиране  на  рисковете  от  загуба  или  „изтичане”  на  информация  и  обхващат  системната  и
физическа сигурност. 

Не са направени предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на КАБИНЕТ НА РЕКТОРА, проведен на 28 май 2019 година

Одитирани лица - Анна Юриева Веселинова - Василева, началник на кабинет на ректора и
Лучия Цветанова Младенова - технически сътрудник. 

При извършения одит са проверени протоколи от заседанията на Академичния съвет. Въз
основа  на  проведения  одит  може  да  се  твърди,  че  началник  на  кабинета  на  ректора  изпълнява
изискванията на действащата система за управление на качеството.

Направена  е  препоръка  от  екипа  по  извършване  на  одита  за  следното:  Във  връзка  с
осигуряване на сигурността за съхранение на документацията да се осигури каса за съхранение на
цялата документация.

При проведения одит не са констатирани несъответствия. Не са направени предложения за
подобрения действия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, проведен на 28 май 2019 година

Одитирано лице – Мила Тотина, Експерт връзки с обществеността. 

В резултат на проведения одит беше установено, че връзки с обществеността функционира,
съгласно установените правила.  Съхраняват се  оформената и  актуализираната  документация и  се
изпълняват изискванията на действащата система за управление на качеството.

При проведения одит не са констатирани несъответствия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на „АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“,  проведен на
28 май 2019 година

Одитирано лице – инж. Юлиян Петров Прилепски, Помощник-ректор. 

В резултат на проведения одит беше установено, че „Административно-стопанска дейност“
функционира  съгласно  установените  правила.  Като  се  съхранява  правилно  оформената  и
актуализираната документация и се изпълняват изискванията на действащата система за управление
на качеството.

При проведения одит не са констатирани несъответствия. Не са направени предложения за
подобрения действия. Одитът е приключил.

Вътрешен одит на УЧЕБЕН ОТДЕЛ, проведен на 29 май 2019 година

Одитирано лице - Стела Стоименова, ръководител Учебен отдел. 

По време на одити се установи, че  учебният процес се провежда по приетия график и са
налични графици с разписанието за лекции и упражнения и те се спазват от преподавателите. 

Бяха проверени Главните книги, картони на студентите, изпитни протоколи.

При направената проверка беше направена демонстрация на информационната система на
главното меню, и по-конкретно в менюто „Данни на студентите“, където бяха показани действащите
студенти  за  текущия  период.  Основната  информация,  която  се  съдържа  е:  АКС,  специалност,
факултет. На случаен принцип беше избран студента Христо Мирославов Славчев, фак. № 131238,
трети курс, редовно обучение, специалност МИТТП, държавна поръчка.
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Не  са  открити  несъответствия.  Не  са  направени  предложения  за  превантивни  действия.
Одитът е приключил.

Вътрешен одит на АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ, проведен на 29 май 2019 година

Одитирано лице – Силва Йорданова, ръководител „Административен отдел“. 

На одиторския екип са представени документи като: Протоколи, графици за работно време,
болнични листове, досиета на преподаватели. 

Не  са  открити  несъответствия.  Не  са  направени  предложения  за  превантивни  действия.
Одитът е приключил.

Вътрешен одит на КАТЕДРА „МЕНИДЖМЪНТ В СЪОБЩЕНИЯТА“, проведен на 29
май 2019 година

Одитирано лице - доц. д-р Ивайло Цветанов Стоянов, и.д. ръководител катедра „Мениджмънт
в съобщенията“.

Във  връзка  с  обекта  на  отида  бяха  проверени  и  протоколите  от  катедрени  заседания.
Констатирано беше,  че утвърдената процедура за  изготвяне на учебната документация е спазена.
Доказателство  за  това  са  наличните  записи  в  предоставените  протоколи  за  обсъдени  и  приети
квалификационни характеристики, учебни планове и учебни програми. 

Екипът  от  вътрешни одитори  срещна пълно съдействие  от  страна  на  одитираните  лица.
Процесите и дейностите в катедра „Мениджмънт в съобщенията“ се изпълняват в съответствие с
приложимите регламентиращи и оперативни документи.

Не са направени предложения за превантивни действия. Одитът е приключил.

Вътрешен  одит  на  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН  И  ИЗДАТЕЛСКИ
ЦЕНТЪР, проведен на 29 май 2019 година

В  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН  И  ИЗДАТЕЛСКИ  ЦЕНТЪР  не  бе  извършен
вътрешен  одит,  причината  за  това  е  освобождаване  на  Ваня  Иванова  като  ръководител  на  този
център.

Вътрешен одит на КАТЕДРА „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, проведен на 29
май 2019 година

Одитирано  лице  -  доц.  д-р  Красимира  Бориславова  Иванова,  ръководител  катедра
„Информационни технологии“. 

По време на одити се установи, че има доклади от заседания за  дейността на катедрата.
Водят се записи за повишаване на квалификацията на преподавателите. Не е установено неефективно
качество  на  преподаване.  Проверен  е  протокол  №  47  от  22.02.2019  г.,  който  съдържа  всички
необходими елементи от заседание на катедра „Информационни технологии“. 

В  хода  на  процеса  на  одит  се  постигна  непринудена  атмосфера.  Екипът  от  вътрешни
одитори срещна пълно съдействие от страна на одитираното лице. Процесите и дейностите в катедра
„Информационни  технологии“ се  изпълняват  в  съответствие  с  приложимите  регламентиращи  и
оперативни документи.

При проведения одит не са констатирани несъответствия. Не са направени предложения за
подобрения действия. Одитът е приключил.
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Вътрешен  одит  на  КАТЕДРА  „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ“,  проведен  на  29  май  2019
година

Одитирано  лице  -  доц.  д-р  инж.  Валери  Петров  Гочев,  ръководител  катедра
„Телекомуникации“,

По време на одити се установи, че има доклади от заседания за  дейността на катедрата.
Водят се записи за повишаване на квалификацията на преподавателите. Не е установено неефективно
качество  на  преподаване.  Проверен  е  протокол  №  4  от  02.02.2019  г.,  който  съдържа  всички
необходими елементи от заседание на катедра „Телекомуникации“.

Препоръките от предходния одит са отразени и направени.

При проведения одит не са констатирани несъответствия. Не са направени предложения за
подобрения действия. Одитът е приключил.

3. КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯТА ИМ: 

3.1. Не  са  констатирани  несъответствия,  класифицирани  като  критични във
функционирането на процесите в обхвата на Системата за управление на качеството. 

3.2. Не  са  констатирани  несъответствия,  класифицирани  като  второстепенни  във
функционирането на процесите в обхвата на Системата за управление на качеството. 

4. ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Няма направени предложения за коригиращи действия. 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ 

5.1 Има постъпили предложения от екипа извършил одита за превантивни действия и от
отдираните лица: 

 Да  се  проведе  цялостен  одит  на  съществуващата  практика  на  управление  на
безопасността при изпълнение на учебния процес спрямо приложимата нормативна
уредба.  В зависимост  от  констатациите  на  одита  да  се  предприемат необходимите
стъпки, включително и провеждане на инструктаж по безопасни условия на обучение
на  студентите  на  първата  лекция  и/или  упражнение.  Както  и  на  новоназначените
служители във Висше училище по телекомуникации и пощи.

 Препоръка от доц. Лиан Неделчев да се помисли за назначаване на техническо лице
към Факултета по телекомуникации и мениджмънт. 

 Препоръка от доц. Красимира Иванова, ръководител катедрата, да се провери колко
години се съхраняват изпитните протоколи и да се назначи комисия за архивиране на
документите.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЕКИПА ОТ ОДИТОРИ 

 Ръководството е запознато с резултатите от одита; 

 Водените записи доказват, че Системата за управление на качеството работи успешно
във висшето училище; 

 Екипът от одитори поддържат Системата за управление на качеството успешно. 
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