
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

№ Период Основни и обслужващи звена Забележка

1. май 2018 г. ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И
МЕНИДЖМЪНТ

Препоръките  от  предходния
одит  са  отразени  и
направени.

Не  са  открити
несъответствия.  Не  са
направени  предложения  за
превантивни действия.

2. май 2018 г. КАТЕДРА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ При  проведения  одит  са
констатирани
несъответствия по дейността
на  катедра
„Телекомуникации“,
съгласно поставените цели и
действащите регламенти.

3. май 2018 г. КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 

В хода  на  процеса  на  одит,
процесите  и  дейностите  в
катедра  „Информационни
технологии“ се изпълняват в
съответствие с приложимите
регламентиращи  и
оперативни документи.

4. май 2018 г. ДЕПАРТАМЕНТ БАЗИСНА 
ПОДГОТОВКА

Не  са  констатирани
несъответствия  с
нормативните изисквания.

5. май 2018 г. УЧЕБЕН ОТДЕЛ Не  са  установени
нарушения.  Одитът  е
приключил.

6. май 2018 г. АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ (АО) Не  са  констатирани
несъответствия  с
нормативните изисквания.

7. май 2018 г. КАБИНЕТ НА РЕКТОРА (КР) При  проведения  одит  не  са
констатирани
несъответствия.  Не  са
направени  предложения  за
подобрения действия.

8. май 2018 г. ИНФОРМАЦИОННО И 
КОМУНИКАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

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

9. май 2018 г. КАТЕДРА МЕНИДЖМЪНТ В 
СЪОБЩЕНИЯТА (МС)

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

10. май 2018 г. БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОНЕН И 
ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР (БИИЦ) 

В  рамките  на  проведения
одит  са  открити  области  на
подобрение,  които  са
описани  в  съответни
препоръки  и  е  необходимо
да  бъдат  отстранени
своевременно.

11. май 2018 г. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА При  проведения  одит  не  са
констатирани
несъответствия

12. май 2018 г. ЦЕНТЪР ЗА НАУЧНИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ (ЦНОП)

При  проведения  одит  са
констатирани
несъответствия по дейността
на  центъра, съгласно
поставените  цели  и
действащите регламенти.

13. май 2018 г. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ (АСД)

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.

2


	София, 1700, ул. „Акадeмик Стефан Младенов” 1, тел.: (02) 862 28 93, факс (02) 806 22 27
	ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

