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„ Усъвършенстване на системата за управление в 

Русенския университет за осигуряване на 

прозрачност и ефективност ” 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 

съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 

 

 

 

Курс за вътрешни одитори по международния стандарт  
ISO 19011:2011 в Русенския университет 

 
В курса за вътрешни одитори по международния стандарт ISO 19011:2011 в Русенския 
университет, който се проведе на 15 и 16 ноември 2013 г., бяха обхванати 30 представители 
на целевата група, които в рамките на 16 учебни часа преминаха обучение с лектор проф. 
д.т.н. Георги Тасев, председател на „Съюза на специалистите по качество в България“ 
(ССКБ). Стремежът на университета е да има добре подготвени одитори за оценяване на 
системите от дейности и управленските процеси. 
 

 
 
При откриването на курса проф. Христо Белоев представи проф. Тасев, който е един от 
водещите специалисти по тематиката, учен и лектор с огромен опит в областта. Проф. Тасев 
поздрави участниците и им съобщи, че тази седмица е европейска седмица на качеството, а 
на 14 ноември в София е бил отбелязан Международния ден на качеството, съпроводен с 
Национална конференция с широко международно участие. „Аз се радвам, че точно в тази 
седмица ние ще проведем курса за вътрешни одитори, който цели да помогне на 
университета в провеждането на одити по качество на системите му за управление и 
предприемане на действия за преодоляване на несъответствията“, допълни той. 
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Тематиката на курса е организирана така, че освен детайлното запознаване със стандарта 
ISO 19011:2011, да се проследят всички етапи на одитирането: съставянето на програма за 
одит с конкретни цели и процедури, избор и изисквания към одиторите, извършване на одит, 
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събиране и записи на информацията, анализ, систематизиране и обобщаване на данните, 
съставяне на доклад за извършения одит. 
 
В резултат от обучението курсистите бяха запознати с принципите и методологията на 
провеждане на одит според изискванията на стандарта, както и конкретните методи за 
провеждането му. Придобиха навици да анализират причините за допускане на 
несъответствия при провеждане на одити, т.е. развиха способности за възприемане, анализ 
и обобщаване на информация, както и за критична оценка на резултатите. В края на курса 
участниците положиха изпит-тест за оценяване на придобитата компетентност. 
 
Обучението е съществен етап от изпълнението на европейския проект „Усъвършенстване на 
системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и 
ефективност“, финансиран по ОП „Развитие на човешските ресурси“ с подкрепата на 
Европейския социален фонд. Ръководител на проекта е ректорът, проф. д.т.н. Христо 
Белоев, а координатор, проф. д-р Велизара Пенчева, директор „Развитие, координация и 
продължаващо обучение“.  
 
 
За информация: 
Проф. д-р Велизара Пенчева – 082 888 377; 0888 293 341 

 


