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ОД 03-04 
 

 

ООББООББЩЩЕЕНН  ДДООККЛЛААДД    
от проведен вътрешен одит 

 

1. Обект и цели на одита 
 
Обект на одита: Да се направи преглед на прилагането на регламентите при функционирането на 
процесите от Системата за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008, във ВУАРР гр. 
Пловдив. Да се набележат действия за плавно преминаване към изпълнение на изискванията на 
новата версия на международния стандарт ISO 9001, която предстои да бъде публикувана през 
2015 г. Да се формулират проекто цели за филиалите за 2015 г. 

Цел: Да се извърши преглед на действието на процесите от Системата за управление на 
качеството, съгласно ISO 9001:2008 в основната база на Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите в гр. Пловдив. Да се установят последователността и взаимодействието на 
дейностите в рамките на отделните процеси, както и на процесите от системата. Да се подпомогне 
персонала в текушата работа по осъществяването на дейностите и да се мотивира за 
последователното им подобряване. 

2. Списък на членовете на екипа, извършил одита 
 

1. Елена Стефанова; 2. Антон Ганчев  
 
Дата: 01-02.12.2014 г. 

 

5. Изводи и предписания за подобрение 
 

1. Системата за управление на качеството, прилагана във ВУАРР - Пловдив е действаща. 
Обхванати са всички процеси. Акцентирано е върху обучението в ОКС «Бакалавър» и 
«Магистър», научно – изследователската дейност и професионалното обучение.  

2. Персоналът на висшето училище участва активно при реализирането на проекти от ОП на 
ЕС, както и международни проекти. Осъществява се активно международно 
сътрудничество. 

3. Не са констатирани несъответствия по отношение прилагането на правилата за 
функциониране на процесите. Повдигнати са 2 (две) зони за подобрение, които са на 
вниманието на ръководството на ВУАРР. 

4. Необходимо е да се предвидят действия по подготовката на материалите за Преглед от 
ръководството с акцент на оценяване на дейностите по основните процеси и 
удовлетвореността на студентите.  

5. Да се набележат действия за информиране на персонала, относно изискванията на 
международния стандарт ISO 9001:2015. 

6. Следва да бъдат формулирани и утвърдени целите по качеството на филиалите за 2015 г. 
7. Вътрешният одит е направен на извадков принцип и не гарантира, че не съществуват и 

други пропуски в Системата за управление на качеството. 

 

6. Абонати на доклада 
 
 Проф. д-р инж. Димитър Димитров – Ректор на ВУАРР 

 

 


