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ДДООККЛЛААДД    
от проведен вътрешен одит 

 

1. Обект и цели на одита 
Цел: Да се направи преглед на функционирането на процеса „Обучение на студенти в 
ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ в дистанционна форма“ и свързаните с него процеси 
от обхвата на системата за управление на качеството. Да се проследи коректното 
генериране на информация от изпълнението на дейностите и установяване 
непрекъсваемостта на протичането им в съответствие с националните нормативни 
документи и утвърдените вътрешни правила от системата за управление. Да се направи 
преглед на поддържаната информация за вътрешните и външните фактори, влияещи 
върху развитието на ЦДО и изпълнението на изискванията на заинтересованите страни. 
Да се комуникират с персонала на ЦДО установените рискове по процесите, прилагани 
спрямо звеното и се направят препоръки за подобрение на работата. Да се установи 
равнището на готовност на системата за управление на качеството за преминаването към 
версията на международния стандарт ISO 9001:2015. 
Обект на одита: Система за управление на качеството на ВУАРР, прилагана в Центъра 
за дистанционно обучение. 

2. Списък на членовете на екипа, извършил одита 
1. Антон Ганчев 
Наблюдатели при провеждането на вътрешния одит: 

 Илиян Комитов – специалност „Стопанско управление“ – представител на 
студентите от ЦДО; 

 Андрей Мачуганов – Управител на „Земеделска компания АЖД – Агро“ ЕООД – 
представител на потребителите на кадри.  

Дата: 15.06.2017 г. 

5. Изводи и предписания за подобрение 
5.1 Вътрешният одит на процеса „Обучение на студенти за ОКС „Бакалавър“ и ОКС 
„Магистър“ в дистанционна форма“ е проведен в условията на реално функциониране и в 
съответствие с утвърдените регламенти за провеждане на вътрешните одити; 
5.2 При провеждането на вътрешния одит са взети предвид и изисквания на версията на 
международния стандарт ISO 9001:2015, съгласно които е структурирано съдържанието 
на настоящия доклад; 
5.3 При провеждането на вътрешния одит е повдигната една зона за подобрение, която е 
от технически характер и е във възможностите на екипа да разреши проблема в кратки 
срокове.  
5.4 Екипът на ЦДО провежда целенасочени действия за подобряване на процеса чрез 
оптимизиране на софтуерния продукт за дистанционно обучение и оптимизиране на 
правилата за протичане на процеса. 
5.5 Вътрешният одит е проведен на принципа на случайния преглед на събития, факти, 
записи и документи, поради което е възможно допуснати пропуски да не са отбелязани. 

6. Абонати на доклада 

 проф. д-р инж. Димитър Димитров – Ректор на ВУАРР; 

 доц. д-р Петър Петров – Зам. Ректор и Директор на ЦДО; 

 

 


