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Инвестира във вашето бъдеще! 

Консултационно- 
информационна среща 

по  

Проект BG051PO001-3.2.03 
“Управление за ефективно 

професионално образование” 

24.03.2014г. Стара Загора 
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Нормативна осигуреност 

Старт на проект „Управление за 

ефективно професионално 
образование” 

 

04.01.2012г. 
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Нормативна осигуреност 
Заповед № РД 09-112/28.01.2014г. на 

министъра на МОН  за включване на 
гимназията в изпълнение на проект 

BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за 

ефективно професионално образование” 

Преминали обучение – 3 специалисти от 
гимназията 
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Заповед № 258/27.11.2013г. 

 на Директора на гимназията за назначаване на 
ОСУК и екип за разработване на 

документация и внедряване на система за 
управление на качеството в гимназията, 

провеждане на вътрешен одит и преглед от 
ръководството. 

 

Нормативна осигуреност 
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Информационен профил на 
гимназията 

Професионална гимназия по механотехника и 
транспорт “Никола Вапцаров“ е държавна 

обучаваща институция  с 54 годишен опит в 
професионалното образование по две 

направления: транспорт и машиностроене, в 
две форми на обучение –дневна и задочна.  
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Информационен профил на 
гимназията 

Първата стъпка е направена през 1960 година 
с 4 специалности - Двигатели с вътрешно 

горене, Студена обработка, Топла 
обработка - леярство и ковачество. 
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Информационен профил на 
гимназията 

 

За тези години е подготвила над 12 хил. 
средни технически кадри за различните 

отрасли  на икономиката в регион 

 Стара Загора. 
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Важен елемент от цялостната система за 
управление.  

Ръководството и организаторът на системата 
за управление на качеството (ОСУК) имат 
основна отговорност за разработването, 

внедряването и поддържането на 
системата. 

 

 

Система за управление на 
качеството 
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Област на приложение на СУК  в 
ПГМТТ  “Никола Вапцаров“ 

Предоставяне на професионално образование 
обучение и по следните специалности:   

• Автотранспортна техника  

• Машини и системи с ЦПУ   

• Машини и съоръжения за заваряване 

•  Технология на машиностроенето  

•  Заваряване  
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КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ? 

 Разработили сме основните документи 
в системата по качество в гимназията: 

Наръчник по качеството – НК; 

Политика по качеството – ПК; 

Цели по качеството – ЦК; 
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КАКВО СМЕ НАПРАВИЛИ? 
Документирани процедури – П; 

Методика – М; 
Формуляри - Ф, записи. 

Учителите и служителите в гимназията са 
запознати със структурата и документите 

от Системата по качество засягащи 
дейността им на Общо събрание.  
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Разработен е като отделен документ, който 
съдържа и се позовава на разработени 
документирани процедури, описващи 
процесите в дейността на гимназията. 

  Пример: титулна страница на Наръчника 

 

Наръчник по качеството 
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• Оригиналът на Наръчника по качеството се 
съхранява от ОСУК;  

• Всички останали лица и организации 
използват Наръчника по качеството 
съгласно т.4.5. от процедура Управление на 
документите и записите. 
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Отговорност на ръководството 

 
• Разгласява и популяризира важността от 
задоволяване на изискванията на клиентите 
(бивши, настоящи ученици и учители), както 
и тези на нормативните актове. 
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Отговорност на ръководството: 
• Определя и довежда до знанието на целия 

екип политиката по качеството в 
гимназията; 

• Определя изпълними цели по качеството; 

• Извършва периодически прегледи от 
ръководството; 

• Осигурява с необходимите ресурси СУК. 
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Политика по качество 

Декларацията на ръководството на 
гимназията, относно политиката по 
качество е оповестена и разгласена. 

Публикувана е на електронната страница на 
гимназията www.pgmttsz.org и поставена 

във фоайето на втория етаж. 
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Цели по качеството  
 Конкретните цели по качеството, поставени пред 

гимназията на всеки годишен преглед от 
ръководството, се документират в отделен от 
Наръчника по качеството документ – Цели по 

качеството.  

При промяна, този документ се актуализира без 
да се преработва Наръчника по качеството. 
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на гимназията 
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директор по 
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дейност 

Помощник 
директор по 

учебната 
дейност  

Ръководител 
изчислителен 

кабинет 

Служители  

Учители Старши  

учители  

 

Главен 

учител 

 Методическо 
обединение на 

класните 
ръководители  

Методическо 
обединение по 
общообразова

телна 
подготовка  

Методическо 
обединение по 
професионала 

подготовка  
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Процедури 
• Процедурите са отделни или включени в 

Наръчника  по качеството документи, които 
описват процесите, изпълнявани в 
гимназията; 

• Процедурите се отнасят основно до 
организатор система за управление на 
качеството - ОСУК, директора и всички 
лица, извършващи съответната дейност. 
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Процедура по управление на 
документите и записите 

Процедурите се идентифицират с 
име,  

версия и дата. 
Пример: титулна страница процедура по управление на 

документите и записите 
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Формуляри 

Попълнените  формуляри представляват записите 
по качеството  

 

До момента са разработени 4 формуляра 

• Ф 01 – Предложение за изменение; 

• Ф 02 – Списък за разпространение на 
документите; 
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Формуляри 
• Ф 03 – Списък на актуалните документи по 

качеството; 

• лист за регистрация на измененията; 

• Ф 04 – Списък на актуалните документи с 
външен произход. 

На гърба на оригиналите на всеки от тях  има 
разработени правила за попълването им. 

Пример: Списък на актуалните документи с външен произход ФO4 

 

C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/Konferencia/f_04.doc
C:/Documents and Settings/Administrator/Desktop/Konferencia/f_04.doc


  ПГМТТ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” СТАРА ЗАГОРА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

    Европейски съюз                                                  Европейски социален фонд 

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието и науката  

Проект: BG051PO001-3.2.03 „Управление за ефективно професионално образование” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 

Процедура 
Вътрешни одити 

Тази процедура определя основните 
дейности и отговорности при планиране, 

провеждане, документиране и 
докладване на резултатите от вътрешните 

одити в гимназията. 
Пример: титулна страница процедура вътрешен одит 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Процедура 
Вътрешни одити 

Провежда се в две части: 

1. Одитиране на част от процесите от 
УСУК. 

2. Оценка на постиженията.  
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Разработени са  
следните приложения: 

 
Методика за оценка на постиженията в 

професионалната гимназия – утвърдена от 
директора. 

Форми за събиране на информация - 

Пример: ЧЕК ЛИСТ № 1.1.– предназначен за събиране на данни 

по критерий 1.1.показатели от 1.1.1 до  1.1.6 
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Предстоящи дейности: 
 

1. Обучение на екипа за провеждане на 
вътрешен одит 

2. Провеждане на вътрешен одит. 

3. Изготвяне на доклад за самооценка. 

4. Преглед от ръководството. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Трудности 

Липса на време - екипът за работа по 
оценка на качеството е ангажиран с 

работа по други проекти 

Необходимост  от  обучение на екипа 
по качество. 
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Трудности 

Бавно изработване на документите за 
събиране  на информация - 

формулировките на някои показатели 
пораждат противоречиви мнения, 
относно начините за събиране на 

доказателства и приложенията, които се 
разработват. 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

Благодаря Ви  

за вниманието! 


