
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН 

ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
  

Настоящата политика на Системата за управление на качеството е част от визията за развитие 

на Медицински Университет - Плевен  и е определена в съответствие с изискванията на БДС EN  

ISO 9001:2015. 

Декларация на Академичното ръководство 
Академичното ръководство на Медицински университет – Плевен декларира пред държавата, 

обществото, студентите, докторантите и работодателите, че за реализиране мисията на 

институцията си поставя следните стратегически цели: 

А. Образователни цели – поддържане на високо равнище на качество на медицинското 

образование и активно участие в реализирането на единно Европейско пространство за висше 

образование; подготовка на конкурентноспособни за националния и европейски пазар на труда 

специалисти с висше образование, докторанти и специализанти в областта на медицината, 

общественото здраве и здравните грижи, готови да посрещнат обществените здравни потребности 

и да участват в подобряването на популационното здраве 

Б. Научноизследователски цели – въвеждане в медицинската и здравеопазната практика на 

резултатите от фундаментални и приложни научни проекти, които разкриват механизмите на 

здравето и болестта и подобряват ежедневната практика. 

В. Обществено-ориентирани цели–оказване на достъпна, висококвалифицирана и 

висококачествена лечебна, диагностична консултативна и профилактична помощ и експертно- 

методична подкрепа;Медицинска и здравна помощ за населението;Експертно-методична подкрепа. 

Г. Организационно-ориентирани цели: 
 Управление на качеството на обучението– качествено и адекватно  обучение на български и 

чуждестранни студенти,докторанти и специализанити по медицина,фармация и здравни науки 

посредством разработването на нови и иновативни подходи на учени и критично мислене; 

 Икономически цели – осигуряване на финансово-икономически условия за пълноценно 

финнасиране на МУ-Плевен и ефективно използване на ресурсите; 

 Социални цели – осигуряване на социални възможности и условия на акедемичния състав и 

студентите за пълноценно участие в реализиране на целите на университета. 

ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТЕЗИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ Е НЕОБХОДИМО: 

А. Медицински университет – Плевен да осигурява високо качество на образованието и 

научните изследвания чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и обществената практика, 

целесъобразно използване на разполагаемите ресурси, привличане в условията на пазар и 

конкуренция на нови средства за развитие и активна защита на собствените интереси пред 

държавата и обществото. 

Б. Академичното ръководство  се ангажира: 
 Да въведе, поддържа и непрекъснато усъвършенства Системата за управление на качеството, 

описана в настоящия Наръчник по качеството. 

 Да осигурява необходимите ресурси за функционирането на Системата за уравление  на 

качеството. 

В. Академичното ръководство на Медицински университет – Плевен, с отговорност 

декларира, че приетите цели по качеството съответстват на Политиката по качеството и са 

насочени за непрекъснато повишаване на ефективността и ефикасността на Системата за 

управление на качеството. 
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