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Модул 1
ВЪВЕДЕНИЕ

ISO 9001:2015 е международно признат стандарт, който
определя рамката и изискванията за разработване,
внедряване и поддържане на ефикасна система за
управление на качеството.
Пълното наименование на стандарт ISO 9001:2015 е
„Системи за управление на качеството. Изисквания“.
ISO 9001:2015 се състои от 10 раздела, 2 приложения и
библиография. До трети раздел включително се
съдържа информация, която касае самия стандарт.
Въведението предоставя обща информация за
стандарта, неговата цел, ползи от въвеждането му,
принципи за управление на качеството, процесен
подход, мислене основано на риска и съвместимостта
му с други стандарти.

Първият раздел дефинира обекта и областта
на приложение на ISO 9001:2015. Идеята е
изискванията да са общи и еднакво приложими за
различните организации, независимо от техния вид,
големина, произвеждани продукти и предоставяни
услуги.

Раздел 2 се отнася до нормативните позовавания,
които за ISO 9001:2015 са насочени към ISO 9000:2015
Системи за управление на качеството. Основни
принципи и речник.
Освен него, стандарт ISO 9001:2015 прави препратка
към още 29 документа, които са описани подробно в
библиографията.

Раздел 3 Термини и определения. Това е раздел, в
който се дава тълкувание на специфични термини. В
конкретния случай е направена препратка към ISO
9000:2015, защото той съдържа информация за всички
използвани от серията ISO 9000 термини.

Четвъртия раздел се отнася до контекста на
организацията и съдържа изисквания относно
разбиране на организацията и нейния контекст,
разбиране на потребностите на заинтересованите
страни, обхват на системата.

Какво педставлява ISO
9001:2015?
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ISO 9001

Раздел 5 Лидерство определя отговорностите на ръководството, разпределянето на роли,
отговорности и правомощия в организацията, създаване и оповестяване на политиката по качество.

Раздел 6 Планиране определя изискванията относно управлението на рисковете и възможностите,
формулирането на цели по качеството и планиране на тяхното постигане, планирането на
измененията на системата за управление.

Раздел 7 Поддържане определя изискванията за осигуряването на ресурси – човешки,
инфраструктура, заобикаляща среда, ресурси за наблюдение и измерване. В този раздел се
разглеждат изисквания, свързани с компетентността, осъзнаването и обмена на информация. Друг
важен момент в този раздел са изискванията относно документирането на информацията.

Раздел 8 Дейности определя изисканията относно оперативното планиране и контрол, изискванията
към продуктите и услугите, управлението на процеса на проектиране и разработване, управлението
на външните доставчици, управлението на производството и предоставянето на услуги, пускането на
продукти и услуги и управлението на несъответстващи изходни елементи.

Раздел 9 Оценяване на резултатността определя изискванията за наблюдение, измерване, анализ и
оценяване на СУК, провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството.

И последният раздел 10 определя изисквания относно несъответствията, коригиращите действия и
постоянното подобряване.

Към ISO 9001:2015 има две приложения А и Б информационни, които имат за цел да помогнат в
азбиранията на изискванията на стандарта.

Приложение А Изясняване на новата структура, на терминологията и на понятията

Приложение Б Други международни стандарти, свързани с управление на качеството и със системи
за управление на качеството, разработени от комитет 176 към ISO - Приложение 1 Свързани
стандарти.

Въвеждането на СУК е стратегическо
решение, което може да помогне на
организацията да подобри своята
резултатност и представлява стабилна
основа за устойчиво развитие.
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Процес - съвкупност от взаимносвързани или взаимодействащи си дейности, които използват
входните елементи за да доставят желания резултат.

Продукт - изходен елемент на една организация, който може да се произведе без да има
сделка между организацията и клиента. Доминиращият елемент на даден продукт е, че той като
цяло е осезаем. Материалният продукт и продуктите, които са резултат от непрекъснат процес
често се наричат стоки.

Услуга - нематериален изходен елемент, който е резултат от най-малко една дейност,
изпълнена по еобходимост при взаимодействието между организацията и клиента.
Доминиращият елемент при предоставянето на услуга обикновено е невеществен.

Резултатност - измерим резултат от изпънението на дейности, процеси, системи.
Постиженията може да се отнася или за количествени или за качествени констатации. 

Риск - ефект на неопределеността. Ефектът е отклонение от очакваното – положително или
отрицателно. Неопределеност е състояние, дори частично, на недостиг на информация,
отнасяща се до разбиране или знание за дадено събитие, последствията от него, или
вероятност за възникването му. 

Ефективност - взаимовръзка между получения резултат и използваните ресурси.

Ефикасност - степен, до която планираните дейности са изпълнени и планираните резултати
са постигнати.

Основни термини и определения

Качеството е степен, до която съвкупност от
присъщи характеристики на даден обект,
удовлетворяват определени изисквания

Система за управление на качеството - съвкупност от взаимносвързани или взаимодействащи
елементи на организацията, за създаване  на политики и цели, за да се постигат целите по качество.

Политика по качество - намерения и насоки на дейността на една организация по отношение на
ачеството, които са изразени официално от нейното ръководство.

Цел по качество - резултат, който трябва да бъде постигнат. Една цел може да бъде
стратегическа, тактическа или оперативна
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1  НАСОЧЕНОСТ  КЪМ  КЛИЕНТА

нарастване на стойността за клиентите
повишаване на удовлетвореността на клиентите
повишаване лоялността на клиентите
увеличаване на постоянните клиенти
подобряване на репутацията на организацията 
разширяване на клиентската база
повишаване на приходите и пазарния дял

Предимства:

Основната насоченост на управлението на качеството е да се изпълняват
изискванията на клиентите и да е налице стремеж да се надхвърлят техните
очаквания. Устойчив успех се постига, когато организацията привлича и запазва
доверието на клиентите и другите заинтересовани страни.  Всеки аспект на
взаимодействието с клиентите дава възможност за създаване на по-голяма
стойност за клиента.  Разбирането на настоящите и бъдещите нужди на клиентите
и другите заинтересовани страни допринася за устойчивия успех на
организацията.

Приципи за управление на качеството

2  ЛИДЕРСТВО

повишена ефикасност и ефективност при постигане на целите по
качеството на организацията
по-добра координация на процесите
подобрен обмен на информация между различните нива и функции
на организацията

Предимства:

Лидерите на всички нива установяват единство на целите и управлението и
създадат условия, в които хората са ангажирани с постигането на целите по
качество. Създаването на единство на крайната цел и посоката, както и
ангажирането на персонала дава възможност на организацията да съгласува
своите стратегии, политики, процеси и ресурси, за да постигне целите си.
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3  ПРИОБЩАВАНЕ  НА  ПЕРСОНАЛА

по-добро разбиране на целите по качество от хората в
организацията и повишаване на мотивация за постигането им
по-активно участие на хората в дейностите за подобряване
ускорено личностно развитие, инициативи и творчество
по-висока удовлетвореност на хората

Предимства:

Компетентните, упълномощени и ангажирани служители на всички нива в
организацията са от съществено значение за подобряване на способността на
организацията да създава и доставя стойност. За да се управлява ефикасно и
ефективно една организация е важно да се включат всички служители на всички
нива и те да бъдат уважавани като личности.  Признаването, овластяването
и повишаването на компетентността улесняват ангажирането на хората за
постигане на целите по качество на организацията.

4  ПРОЦЕСЕН  ПОДХОД

повишена способност за насочване на усилията върху ключовите
процеси и възможностите за подобряване
последователни и предсказуеми резултати чрез система от
съгласувани процеси
оптимизирано функциониране чрез ефикасно управление на
процесите, ефективно използване на ресурсите и намаляване на
междуфункционалните прегради
възможност на организацията да осигури доверието на
заинтересованите страни, свързано с последователното прилагане
на принципите, ефикасността и ефективността на системата

Предимства:

Последователни и предсказуеми резултати се постигат по-ефикасно и по-
ефективно, когато дейностите се разбират и управляват като взаимосвързани
процеси, които функционират като съгласувана система. Системата за управление
на качеството се състои от взаимосвързани процеси.  Разбирането на това, как се
получават резултатите от тази система, дава възможност на организацията да
оптимизира системата и нейното функциониране.
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5  ПОДОБРЯВАНЕ

повишена производителност на процесите, организационни
способности и удовлетвореност на клиентите
повишено внимание върху разглеждането и определянето на
основната причина, последвано от коригиращи действия
повишена способност за предвиждане и реагиране на вътрешни и
външни рискове и благоприятни възможности

Предимства:

Успешните организации обръщат постоянно внимание на подобряването.
Подобряването е особено важно за една организация, за да поддържа текущите
нива на постижения, да реагира на измененията на вътрешните и външните
условия и да създава нови благоприятни възможности.

6  ВЗЕМАНЕ  НА  РЕШЕНИЯ ,

ОСНОВАНИ  НА  ДОКАЗАТЕЛСТВА

Решенията, основани на анализ и оценка на данни и нформация,
имат по-голяма вероятност да доведат до желаните резултати. Вземането на
решения е сложен процес и е свързан с известна неопределеност.  Това често
включва множество видове и източници на входни елементи, както и тяхното
тълкуване, което може да бъде субективно.  Важно е да се разберат причинно-
следствените връзки и потенциалните нежелани последствия. Фактите,
доказателствата и анализът на данните водят до по-голяма обективност и
увереност при вземането на решения.

подобрени процеси за вземане на решения
подобрено оценяване на изпълнението на процесите и
способността им за постигане на целите
подобрена оперативна ефикасност и ефективност

Предимства:
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7  УПРАВЛЕНИЕ  НА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА

подобрени постижения на организацията и нейните
заинтересовани страни чрез реагиране на възможностите и
ограниченията, свързани с всяка от заинтересованите страни
общо разбиране на целите и ценностите между заинтересованите
страни
повишена способност за създаване на стойност за
заинтересованите страни чрез споделяне на ресурси и
компетентност и управление на рисковете, свързани с качеството
добре управлявана верига за доставки, която осигурява стабилен
поток на стоки и услуги

Предимства:

За да постигнат устойчив успех, организациите трябва да управляват своите
взаимоотношения със заинтересованите страни, например с доставчиците.
Заинтересованите страни влияят на дейността на дадена организация. Устойчив
успех е по- вероятно да се постигне, когато организацията управлява
взаимоотношенията си с всички свои заинтересовани страни, за да се
оптимизира въздействието им върху дейността на организацията. Управлението
на взаимоотношенията с доставчиците и мрежата от партньори е от особено
значение.

ISO 9001

Copyright © 2020 Качеството ЕООД .  Всички права запазени .
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Модул 2
ПЛАНИРАНЕ

раздел 4 Контекст на организацията
раздел 5 Лидерство
раздел 6 Планиране
раздел 7 Поддържане

Стандарт ISO 9001:2015 се състои от 4 модула
разгледани от погледа на цикъла PDCA(планиране –
изпълнение – проверка - действие).

Етап Планиране включва изисквания, които
позволяват да се извърши анализ и да се събере
необходимата информация за разработване и
внедряване на система за управление на качеството.
Този етап е много важен защото поставя основите на
системата и от това какви са те зависи успеха на
следващите стъпки по нейното
внедряване.

В етапа са включени 4 раздела от ISO 9001:2015:

Раздел 4 се отнася до контекста на организацията и
съдържа изисквания относно разбиране на
организацията и нейния контекст, разбиране на
потребностите на заинтересованите страни, обхват на
системата.
Раздел 5 Лидерство определя отговорностите на
ръководството, разпределянето на роли, отговорности
и правомощия в организацията, създаване и
оповестяване на политиката по качество.
Раздел 6 Планиране определя изискванията относно
управлението на рисковете и възможностите,
формулирането на цели по качеството и планиране на
тяхното постигане, планирането на измененията
на системата за управление.
Раздел 7 Поддържане определя изискванията за
осигуряването на ресурси – човешки, инфраструктура,
заобикаляща среда, ресурси за наблюдение и
измерване. В този раздел се разглеждат изисквания,
свързани с компетентността на персонала,
осъзнаването и обмена на информация. Друг важен
момент в този раздел са изискванията относно
документирането на информацията, свързана със
системата за управление на качеството.

Въведение



Тази клауза от ISO 9001:2015 изисква да се определят и да
анализират външните и вътрешните обстоятелства на
средата, в които функционира организацията. Разглеждат
се обстоятелствата, които оказват влияние върху
способността на организацията да следва своята
стратегическа посока и да постига желаните резултати. 

Разбирането на външната среда е много важен момент при
вземане на решение за разработване и внедряване на СУК.
Добрата практика при анализиране на средата е
да се разгледат обстоятелства свързани с юридически,
технологични, конкурентни, пазарни, социални и
икономически условия и др.

Вътрешната среда е всичко това, което е вътре в
организацията и което въздейства върху постигането на
желаните резултати. Анализът на вътрешната среда включва
разглеждането на въпроси, свързани с ценности, култура,
структура, ресурси, знания и опит, постигнати резултати.
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Контекст на организацията

Изискване на т.4.1 от ISO 9001:2014 е да се направи анализ
на средата, но няма изискване той да бъде документиран.
Въпреки това, ако се вземе решение за документиране на
анализа(което се препоръчва) може да се направи под
формата на доклад, анализ,  или в друг подходящ вид
документ.

Друго изискване на стандарта, е че организацията трябва да
осигури тази информация да бъде наблюдавана и
проверявана. Живеем в динамични времена и условията на
средата се променят не с дни, а с минути. Това
предполага анализ на всяка промяна във вътрешната и
външната среда, която оказва влияние върху дейността на
организацията и предприемане на действия за незабавна и
адекватна реакция. 

ISO 9001

Раздел 4
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персонал
клиенти
партньори
доставчици
контролни органи.

Следващата точка от раздел 4 поставя
изискването за определяне на заинтересованите
страни, свързани със СУК, които имат решаващо
значение за постигане на целите по качество. В
зависимост от естеството на бизнесa,
заинтересованите страни могат да бъдат
различни, но съществуват едни основни и
стандартно приложими като: 

След като се определят заинтересованите
страни, стандартът изисква да се определят
техните потребности и очаквания, които имат
отношение към СУК. 

Всяка заинтересована страна има различни и
специфични изисквания. Например, различните
групи клиенти ще имат различни потребности и
очаквания – клиенти с големи обороти имат
едни, а клиент с еднократна покупка други.
Персоналът също е страна, която може да има
различни потребности и очаквания, предвид
работното място и условията на работа. 

Този анализ е важен за организацията, защото
помага да се придобие представа за общата
картина и да се разберат нуждите на
организацията. В последствие, анализът играе
важна роля при разработване на системата за
управление на качеството.

Потребности и очаквания
на заинтересованите
страни

Изискване на т.4.2 от ISO 9001:2015 е да се
направи анализ, но няма изискване той да
бъде документиран. Препоръчително е
анализът да бъде документиран в
подходящ документ, като например списък
на заинтересованите страни и техните
потребности и очаквания.

Отново, както и в предишната точка има
изискване за наблюдение и проверка на
информацията, свързана със
заинтересованите страни.
Документирането на информацията
ще улесни този процес и ще осигури
знания за измененията във времето и
предвид възникналите обстоятелства.
Целта на това наблюдение е да се осигури
адекватна реакция на организацията при
възникване на промени в обстоятелствата.
Защото при разработване на системата
информацията е била една, при промяна
на обстоятелствата тя се променя и
организацията трябва незабавно да
реагира на тази промяна, за да е сигурна
че ще успее да постигне желаните
резултати.



Обхватът е важен, защото поставя границите на системата. При
определяне на обхвата трябва да се вземе решение относно
бъдещите намерения на базата на анализа на средата и
потребностите и очакванията на заинтересованите страни.
Също така трябва да има яснота за дейността на организацията
и каква част се възлага на външни изпълнители. 

ISO 9001:2015 СТР |  13

Обхват на СУК

Изискване на т.4.3 от ISO 9001:2015 е
обхватът да бъде достъпен и
поддържан като документирана
информация. Най-често достъпът до
обхвата на заинтересованите страни
се осигурява чрез публикуване на
сертификата на системата за
управление по качество на интернет
страницата на организацията.

ISO 9001

Стандартът допуска в обхвата на системата да не се включват
всички дейности и местоположения на организацията. Някои
организации предпочитат на първи етап да включат в обхвата
си само процеса на производство, а на по късен етап отделните
дейности, когато се прецени, че това е подходящо. Или други
организации, които включват в обхвата само едно от
местоположенията си.

Стандартът е разработен по начин, който позволява на
организациите да прилагат всички негови изисквания. Въпреки
това се допуска, ако дадени изисквания не са приложими за
дейността на организацията, те да бъдат посочени. Условието е
да бъде направена подходяща обосновка и да се предоставят
доказателства за неприложимостта на изискванията. Най-често
като неприложими изисквания се посочват изискванията на
т.8.3 от ISO 9001:2015, които се отнасят до проектиране и
разработване на продукти и услуги. 

Обхватът е ключът
към разработването
на успешна система
за управление
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Изискване на т.4.4 от ISO 9001:2015 e да се поддържа актуална
документирана информация за функционирането на процесите. Това
означава, че трябва да се създадат правила, които да описват
функционирането на процеса, за да е ясно какво и по какъв начин ще
се прави, кой ще е отговорен. Правилата най-често се описват в
процедури, но стандартът допуска това да се направи и в друг
подходящ за организацията документ.
Освен това се поставя изискване за съхраняване на документирана
информация. Тук става въпрос за информация, която предоставя
доказателства за функционирането на процесите в
съответствие с това, което е предварително определено – входни,
изходни елементи, резултати от контрол.

входните елементи и какво се очаква като изход от процеса
последователността и взаимодействието между процесите
какви са критериите и методите на контрол на процесите
какви са необходимите ресурси за функциониране на процесите
отговорностите и правомощията за тези процеси
рисковете и възможностите

Системата за управление на качеството представлява
взаимносвързани и взаимодействащи си процеси. При
разработването на СУК се определят процесите и начина на тяхното
взаимодействие. За това е необходимо добро познаване на
дейностите в организацията, защото стандартът изисква за всеки
процес да се определят:

Приложение 2 Процесният подход в ISO 9001:2015
Приложение 3 Пример за прилагане на процесния подход

Процеси на СУК
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Лидерство и ангажираност

спазване  изискванията на клиентите и
на приложимите нормативни актове
определяне и вземане предвид на
рисковете и възможностите, които
влияят върху съответствието на
продуктите и услугите
стремеж към повишаване на
удовлетвореността на клиента.

т.5.1 от ISO 9001:2015 не поставя
изискване ангажираността на
ръководството да бъде документирано.
Доказателствата за това обикновено се
предоставят от ръководния състав на
организацията и техните действия по
отношение на СУК.
ISO 9001 поставя изискване
ръководството да доказва своето
лидерство и ангажимент по отношение на
насочеността към клиента. Това включва
поемане на ангажимент за:

ISO 9001
поемане на отговорността за ефикасността
на СУК
определяне на политика и цели по качество
осигурява необходимите за СУК ресурси
осигурява интегрирането на изискванията
на СУК с бизнес процесите на организацията
– управлението на качеството е част от
дейността на организацията, системата не е
изолирана по някакъв начин
информиране за важността на СУК –
обсъждане със служителите за важността на
правилата на СУК и за тяхното спазване в
организацията
демонстриране на лидерство чрез
прилагане на СУК
насърчаване на подобряването на СУК –
предложения от служители, кутия за
предложения, по електронна поща,
организиране на работни срещи за
обсъждане на възможности за подобрения.

Лидерството е важен аспект за ефикасността на
системата за управление. Ангажираността
на ръководството се изразява в:

Лидерството и ангажиментът на ръководството
е много важен момент при разработване и
внедряване на СУК и е критичен момент за
успеха на СУК. Ако ръководството не е
ангажирано с процеса на разработване,
внедряване и поддържане на СУК, задачата е
обречена на провал.

Политика по качество
Ангажимент на ръководството е да създаде, прилага и поддържа актуална политика по качество.
В политиката се посочват мисия, визия, основни принципи и насоки на организацията, което
показва отношението на ръководството към управление на качеството и в частност към СУК. 

Чрез политиката ръководството показва своя ангажимент за спазване на приложимите
изисквания и за постоянно подобряване на СУК. Също така, политиката дава рамката за
определяне на целите по качество. 

Политиката по качество е важен елемент на СУК, защото поставя основата на СУК и дава
посоката, в която тя ще бъде развивана и поддържана.

Раздел 5
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Изискване на т.4.4 от ISO 9001:2015 е политиката да се поддържа в
актуален вид като документирана информация и да е достъпна до
заинтересованите страни. Добра практика е да се осигурява
достъпност на политиката чрез публикуване на интернет страницата
на организацията.

Друго важно изискване е политиката да бъде оповестена, разбрана
и прилагана в организацията. Ангажимент на ръководството е да
намери подходящ начин да разпространи политиката в
организацията, така че служителите да разбират какво означава тя и
по какъв начин е свързана с тяхната работа. В този ред на мисли
едва ли е достатъчно политиката да бъде поставена на видни места
в организацията. Добра практика е периодично да се провеждат
обучения и разговори с персонала за разясняване на политиката.

Роли, отговорности и правомощия

осигуряване на съответствието на СУК с изискванията на ISO 9001:2015
осигуряване процесите да постигат планираните резултати
наблюдение на изпълнението и докладване за резултатността на СУК и
възможностите за подобряване
насърчаване на насочеността към клиента
поддържане целостта на СУК, при изменения.

Ангажимент на ръководството е да определи отговорностите и правомощията на ролите в СУК
и да ги оповести в организацията. Възлагането и разбирането на отговорностите и
правомощията е важен момент, защото всички ще са наясно какво се изисква от тях, какво е
тяхното въздействие върху СУК и какъв техния принос за ефикасността на СУК.

Изискване на т.5.3 от ISO 9001:2015 е ръководството да разпредели отговорности и
правомощия, свързани с:

Стандартът не поставя изрично изискване за документиране на отговорностите и
правомощията, но практиката показва, че това е необходимо. Добра практика е разработването
на организационна структура, подробно описание на отговорностите и правомощията в
длъжностните характеристики или възлагане на специфични отговорности със заповед. 

Във връзка със СУК е възможно да се определят специфични роли и отговорности, които се
описват в документите на системата, като процедури, инструкции, правилници.
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Рискове и възможности

Изискване на т.6.1 от ISO 9001:2015 е да
се определят рисковете и
възможностите и да се планират
действия за тяхното овладяване. Тези
действия трябва да бъдат интегрирани в
процесите на СУК, защото в противен
случай ще е трудно да се осигури техния
контрол. 

Изискване на стандарта е след
изпълнение на планираните действия да
се оцени тяхната ефикасност.
Оценяването най-често се извършва по
време на прегледа от ръководството.

ISO 9001

Рисковете се определят на базата на анализа на
вътрешните и външните обстоятелства на
средата и потребностите и очакванията на
заинтересованите страни. Примери за рискове
от външната среда могат да бъдат промяна в
нормативната уредба, действия на конкуренти,
а за вътрешната – остаряло оборудване, липса
на компетентен персонал.
Примери за рискове, свързани със
заинтересованите страни могат да бъдат –
забавяне на доставка, загуба на основен клиент,
напускане на ключов служител. 

Другият аспект на управление на риска е да се
засили желания ефект и постигане на
подобрения чрез реализиране на възможности.
Примери за благоприятни възможности са
въвеждането на нова технология, която ще
повиши ефективността на процеса на
производство, закупуването на ново
оборудване с по-голяма производителност,
подобрение на продукт или услуга, увеличаване
на пазарен дял, стъпване на нови пазари.

Приложение 4 Мислене, основано на риска

Раздел 6

ISO 9001 не поставя изисквания за съхранение на документирана информация за управлението
на риска. Решението за документиране на информацията зависи от разбирането на
организацията, нейния контекст, сложността на процесите и дейностите. Добра практика е
документирането на рисковете и възможностите в списък с описание на рискове и планираните
действия от гледна точка по-лесно оценяване на тяхната ефикасност и поддържане на знания за
добри и не чак толкова добри практики за управление на риска.

ISO 9001 не поставя изисквания за оценяване на рисковете чрез прилагане на специализиран
метод за оценяване на риска. Решението за начина на оценяване е на ръководството на
организацията.  За повече информация относно методите за оценяване на риска - стандарт IEC
31010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска.

Цели по качество
Смисълът на внедряване на системите за управление на качеството е те да водят до
постигането на поставените цели по качество. Целите по качество са от ключово значение за
СУК и освен това допринасят за подобрения както на системата, така и на произвеждания
продукт или предоставяната услуга.
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в синхрон с политиката по качество. Ако възприемем политиката като посока, целите са
малките стъпчици, които водят в тази посока
измерими - да може да се измери крайния резултат от изпълнението на дадената цел.
Пример за измерима цел може да бъде намаляване на рекламациите от клиенти с 10%
спрямо предходната година. Целта е измерима, защото може да се измери резултата и да се
прецени дали целта е изпълнена или не
съобразени с приложимите изисквания
насочени към повишаването удовлетвореността наклиентите, и още по-добре ако са в
посока надминаване на техните очаквания
наблюдавани, за да се отчита напредъка по тяхното изпълнение
оповестени до заинтересованите страни
актуални и актуализирани при необходимост, така че да отразяват текущото състояние на
организацията и на нейната система.

Изискване на т.6.2 от ISO 9001:2015 е целите по качество да бъдат:

След определяне на целите, организацията трябва да планира действията за постигането на
тези цели като определи необходими ресурси, отговорни лица, краен срок и как ще се оценяват
резултатите.

Стандарт ISO 9001:2015 поставя изискване за поддържане на актуална документирана
информация за целите. Обикновено целите се документират в документ наречен цели по
качеството.

Планиране на изменения

целта на изменението и какви биха били евентуалните
последствия от него
запазване целостта на системата, тъй като и най-малкото
изменение в някоя част/процес на системата се отразява на
цялата система, на нейните връзки и взаимодействия
наличието на ресурсите, които са необходими за изменението
разпределянето и преразпределянето на отговорности и
правомощия

Важен момент в ISO 9001:2015 е управление на промяната. Живеем
в динамични времена и промените са неизбежни. Изискванията
на стандарта в тази посока са измененията на системата да се
извършват планирано, като се вземат предвид:

Приложение 5 Управление на измененията
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Ресурси

ISO 9001

Раздел 7 на ISO 9001:2015 поставя изисквания за наличието на
ресурсите, необходими за разработване, внедряване,
поддържане и подобряване на СУК. 

За функционирането на СУК и за постигане на поставените цели
са необходими ресурси, като тук нестава въпрос само за
финансови ресурси. Освен тях са необходими точните хора,
достатъчно време, оборудване, инфраструктура, работна среда,
средства за измерване и др. Наличието на ресурси е от критично
важно значение, защото без тях не би било възможно
функционирането на СУК.

Специфична част от ресурсите представляват ресурсите за
наблюдение и измерване. Когато тези ресурси се използват за
наблюдение и измерване на съответствието на произвежданите
продукти или предоставяните услуги, те трябва да осигуряват
валидни и надеждни резултати. Това се постига чрез калибриране
и/или проверка. Изискване е да се съхранява подходяща
документация за пригодността на ресурсите – сертификат за
калибриране, протокол от проверка. 

Нов акцент в ISO 9001:2015 е определянето на специфичните
знания и опит необходими за функционирането на системата.
Това могат да бъдат интелектуална собственост, знания
придобити чрез опит, от стандарти, конференции и др. Целта е
тези знания да се събират и съхраняват по подходящ начин, така
че във всеки един момент да са на разположение на
организацията. Много често се случва така, че дългогодишен
служител с богат опит и натрупани знания си тръгва било то
поради пенсиониране, или смяна на работни място. Добра
практика за споделяне на знания и опит е чрез работа под
наставничество, наблюдение, поддържане на база данни,
обучение и др.

Раздел 7



Компетентност

т.7.2 от ISO 9001:2015 поставя
изискване организацията да определи
необходимата компетентност на
работещите, на базата на подходящо
образование, обучение или опит. 

Стандартът изисква организациите да
съхраняват подходяща документация
като доказателство за компетентността,
като например диплома, сертификати,
удостоверения, протоколи от обучения
и др.

ISO 9001

Наличието на компетентен персонал е
критична точка за успеха на една
организация. Когато се установи липса на
компетентност, организацията трябва да
предприеме действия за постигането й, като
например планиране на обучения, работа под
наставничество и др. Действията обикновено
се планират за определен период от
време, например година и се документират
най-често в план за обучения.  

Важен момент е оценяването на ефикасността
на предприетите действия за повишаване на
компетентността. Да се провери дали
обучението е довело до получаване на
необходимите знания или дали има
необходимост от предприемане на
допълнителни действия.

В по-големи организации е добра практика да
се създадат правила за подбор, назначаване,
обучение и освобождаване на служителите.
Правилата са необходими, за да може хората да
разбират какво се изисква от тях, защото
липсата на разбиране води до липса на
мотивация за работа.

Осъзнаване

Осъзнаването се постига, когато хората разбират своите отговорности и как техните действия
допринасят за постигане на целите на организацията. 

Изискванията на ISO 9001:2015 са насочени към информиране на персонала по
отношение на политиката и целите по качество, техния принос за ефикасността на
СУК, както и за последствията от неспазването на изискванията на СУК. 

Възможно е организацията да е разработила перфектната политика и система, но ако
персоналът не разбира тяхното значение и какво е необходимо да направи, тогава
системата няма да работи.

Съществуват различни методи за информиране на персонала, като обучения, бюлетини, работни
срещи, презентации или друг вид подходяща визуализация.
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Обмен на информация

Точка 7.4 от ISO 9001:2015 поставя изисквания за
определяне на начините за вътрешен и външен обмен на
информация, подходящ за СУК. 

Организацията трябва да определи по какви въпроси ще
се обменя информация, кога, с кого, как и от кой.

Няма изискване за документиране на правилата за обмен
на информация, нито за доказателствата от извършения
обмен. Това не означава, че правилата не съществуват. В
зависимост от типа на организацията, те могат да бъдат в
по-голяма или в по-малка степен формални, напълно
документирани, частично или минимално. В някои
организации се признава само формалната комуникация,
чрез заповеди, доклади, протоколи – това обикновено са
големите организации, докато в други информацията се
обменя свободно без да се оставят записи – малки
организации.

Независимо от начина на документиране, комуникацията
не бива да бъде пренебрегвана като процес, защото е
важна. 

Комуникацията е
процес на разбиране,
а разбирането е
ключ към успеха

Документирана информация

изисквана от стандарт ISO 9001:2015 
документирана информация, определена от организацията като необходима за
функционирането на СУК.

документирана информация, която дава насоки или правила за извършване на дейности или
процеси, най-често представена под формата на процедура. Примери – процедура за
управление на несъответствия, вътрешни одити и др.
документирана информация, която представлява доказателство за извършени дейности, по
често наричана запис. Примери за записи – поръчки, заявки, протоколи, на различен
носител – хартиен, електронен.

Последната точка от раздел 7 се отнася до управлението на документираната информация на
СУК. Според определението на термина, документираната информация може да бъде във
всякакъв формат и на носител от всякакъв източник. Това дава по-голяма свобода на
организациите при създаването и управлението на документацията на СУК.

В СУК се включва два вида документирана информация:

От друга страна документираната информация също може да бъде два вида:



правилната идентификация на документа, като например заглавие, дата, версия, код или
номер, ако има такъв
използването на подходящата форма и носител – хартиен, електронен
извършването на преглед и одобряване за пригодност и адекватност на документа.

разпространение, достъп и използване, като например изпращане по електронна поща,
ограничен достъп чрез пароли за достъп, ограничаване възможността за редактиране и др.
съхранение и защита – например в споделени папки на сървър, или облачна структура, в
хартиен вариант, в архив и др.
управление на промените – контрол на версиите, права за извършване на промените
унищожаване – определяне на срок за съхранение и начини на унищожаване/изтриване.

Когато се създава или актуализира документирана информация е необходимо да се следи за:

Организацията трябва да управлява документираната информация, за да е сигурна, че тя е
достъпна и подходяща за използване, където и когато е необходимо. Освен това информацията
трябва да е защитена по подходящ начин от неправилно използване. 

За управлението на документираната информация на СУК, организацията трябва да създаде
правила за:

Организацията трябва да управлява информацията с външен произход, която е подходяща за
СУК. Това може да бъдат информация предоставена от клиенти,доставчици, партньори,
стандарти,нормативни документи, правилници и др.

Стандартът не поставя изискване правилата за управление на документираната информация да
бъдат документирани, но е добра практика те да бъдат описани, например в процедура за
управление на документирана информация. Тези правила ще дадат ясна и точна представа на
служителите как се управлява документираната информация в организацията и какви са
правилата.

Приложение 6 Указания за управление на документирана информация
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култура на организацията 
културна среда
структура на организацията
конкуренти на организацията
политическа ситуация

компания, която купува Вашите услуги          
асоциация на потребителите                           
правни органи                                                

компания Х е внедрила ISO 9001 и ISO 14001
производство на метални конструкции на територията на гр. ХХХ
компания Y е определила всички изисквания на заинтересованите страни и наблюдава
съответствията с тях

осигурява ресурси за СУК
насърчава на постоянно подобряване
наказва при неизпълнение на изискванията
комуникира на важността на СУК

трябва да бъде документирана 
трябва да съдържа ангажимент за непрекъснато подобряване 
трябва да бъде достъпна до заинтересованите страни 
трябва да включва обхвата на СУК
трябва да представлява рамка за определяна на целите
трябва да съдържа ангажимент за спазване на приложимите изисквания
трябва съдържа детайлна информация за планиране и оперативен контрол 

подготовка на информация за постигнатите резултати по процеси
преглед на информация за удовлетвореността на клиентите
разработване на процедура за производство
организиране на срещи с персонала за запознаване с политиката

да се осигури, че СУК ще постига предвидените резултати
да отстрани всички рискове, свързани със СУК
предотвратяване и намаляване на нежеланите последствия
постигане на подобряване
избягване на несъответствия

1. Кои от изброените обстоятелства са част от външната среда?

2. Изискването за пълно изпълнение на договорение условия на коя заинтересована страна е?

3. Кое от следните твърдение представлява обхват на СУК?

4. Как ръководството демонстрира лидерство и ангажираност:

5. Кои от изброените изисквания се отнасят до политиката?

6. Кои отговорности и правомощия са подходящи за лице, докладващо за резултатността на
СУК?

7. Каква е целта на определяне на рисковете и възможностите?

ТЕСТ  МОДУЛ  2



намаляване на броя на несъответствията с 20% спрямо предходната година
намаляване броя на рекламациите с 10%
увеличаване на производството
повишаване осъзнатостта чрез провеждане на обучения по два часа на човек годишно
увеличаване на пазарния дял за 2020

персонал  на организацията
средства за измерване
удовлетвореност на клиента
знания и опит
обмен на информация

всички служители трябва да притежават сертификат за преминато въвеждащо обучение по
ISO 9001
поддържане на записи като доказателство за компетентност
определяне на необходимата компетентност на всички служители
всички служители трябва да притежават минимум средно образование

помага на служителите да станат експерти в областта на управление на качеството
помага на служителите в разбирането на техния принос и влияние върху СУК
помага на служителите в разбирането на последствията от неспазване на изискванията на
СУК

по какви въпроси ще се обменя информация
кога се актуализира политиката по качество
кога ще се обменя информация
как ще се обменя информация

трябва да се посочи авторът на документа
документът се съхранява на място, където е удобно на неговия създател
след приключване, документът подлежи на преглед и одобрение
документът е добре написан и не се нуждае от заглавие
документът се записва във формат определен като подходящ от организацията

8. Кои цели са измерими?

9. Кое от изброените не е ресурс?

10. Кое от изброените е изискване на ISO 9001?

11. Осъзнатостта на персонала подобрява функционирането на системата чрез?

12. Правилата за обмен на информация трябва да включват следните елементи:

13. Посочете кое от следните твърдения е вярно при създаване на документ от СУК:
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Модул 3
ДЕЙСТВИЕ

Оперативно планиране и управление
Изисквания за продуктите и услугите
Проектиране и разработване на продукти и услуги
Управление на процеси, продукти и услуги от
външни доставчици
Производство и предоставяне на услуга
Пускане на продукти и услуги
Управление на несъответстващи изходни елементи

В модул 3 Действие се разглеждат клаузите на раздел 8
от стандарт ISO 9001:2015, които са включени в етап
Изпълнение от цикъла PDCA (Планиране – Изпълнение
– Проверка – Действие).

Етап Изпълнение включва изисквания, които са
насочени пряко към изпълнение на основните
процеси в организацията – взаимоотношения с
клиенти, производство, проектиране и разработване,
взаимоотношения с доставчици. Също така включва
изисквания за управление на промените и
несъответстващите изходни елементи. 

Този етап е важен, защото е свързан с основните
дейности и с ежедневната работа със СУК. 

Раздел 8 на ISO 9001:2015 се състои от 7 точки:

Въведение

Оперативно планиране и
управление

Първата точка от раздел 8 се отнася до планирането,
прилагането и управлението на процесите за
производство или предоставяне на услуга, така че да
се удовлетворяват изискванията към тях и да се
постигат поставените цели. 

На този етап е необходимо да се определят рисковете
и възможностите за процесите, като се планират и
действия за тяхното  овладяване, за да може да се
гарантира, че процесите ще постигнат планираните
резултати.
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За да се случи това е необходимо на първо място да се определят изискванията за продуктите или
услугите, т.е. какъв продукт ще се произвежда или каква услуга ще се предоставя. Най-общо казано
характеристиките на продукта или услугата. Освен тях е необходимо да се определи какви са
критериите за приемане на продукта или услугата, чрез които организацията ще гарантира, че
изискванията към продукта или  услугата са спазени. Обикновено тази информация се документира
в така наречената спецификация на продукта. 

След като е ясно какъв продукт ще се произвежда или каква услуга ще се предоставя, организацията
трябва да определи как ще го направи, т.е. да определи какви ще бъдат работните процеси, какви ще
са необходимите ресурси за изпълнението на тези дейности, както и какъв контрол ще се
осъществява по време на изпълнението.

Раздел 8

Пример - производител на спортни дрехи.
За стартиране на производството, първото
нещо което трябва да се определи е какви
видове спортни дрехи ще се произвеждат и
да се определят техните характеристики.
Например тениски от бързосъхнеща
материя в 4 различни цветови комбинации
и в 4 размера - спецификация на продукта.
След това трябва да се определят
процесите необходими за тяхното
производство - осигуряване на материали,
технология на производство, налични
кройки, машини, обучен персонал. За
производството са необходими също така
помещения, подходяща работна среда,
средства за измерване. 
По време на производството е необходимо
да се извършва контрол за спазване на
предварително определените
характеристики - цветовите комбинации,
кройките, размерите, количеството. 
И така за всеки процес, докато накрая се
стигне до последния процес дистрибуция
на готовите продукти.

Следващата стъпка е да се определят
необходимите ресурси – човешки,
инфраструктура, оборудване и др., като
се отговори на въпросите: колко и какъв
персонал е необходим, колко и какви
помещения, машини, транспортни
средства, информационни системи и т.н. 

Накрая организацията трябва да вземе
решение какви записи ще се съхраняват,
за да се докаже съответствието с
изискванията. Такива могат да бъдат
резултати от измервания, тестове, краен
контрол. 

В зависимост от размера на
оганизацията и предмета на дейност е
необходимо да се прецени каква да е
степента на документиране на
процесите. 

За някои организации може да е по-
малък обем документи, например за
малките, за други по-голям. Важното е да
бъдат създадени ясни правила, които да
бъдат разбираеми за персонала и да не
затрудняват процеса на работа.
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Изисквания за продуктите и услугите

предоставяне на информация, свързана с продуктите и услугите – това могат да бъдат брошури,
каталози, както и за дейностите след доставка – инструкция за употреба, съхранение и др.
обработване на запитвания, договори или поръчки, включително и техните изменения.
Организацията трябва да определи процеса – как се получават запитвания, каква информация
съдържат, от кой се приемат, кой подписва договорите, как ще се процедира при изменения
получаване на обратна информация от клиентите, включително и рекламации. Организацията
трябва да определи процеса – как ще получава обратна информация, кой ще я обработва, каква
информация ще се съхранява. Това е важна информация, защото представлява възможности за
подобрения
манипулиране и управление на собственост на клиента. Ако дейностите на организацията са
свързани с използването на собственост на клиента, трябва да се определи как тя ще се
управлява. Например се идентифицира по определен начин, съхранява се на отделно място и т.н.
специфични изисквания, свързани с извънредни ситуации. Например, какви действия ще бъдат
предприети за смекчаване на неблагоприятни ефекти от непредвидена употреба.

Първата точка от клауза 8.2 се отнася до обмена на информация с клиентите. Процесът на
комуникация с клиентите е важен, защото помага на организацията да подобри предлаганите
продукти и услуги и да повиши тяхната удовлетвореност. Обменът на информация с клиентите
включва:

изискванията на клиента – най-често те са определени в поръчката
изискванията, които са необходими за предвиденото използване – най-често това са изисквания,
които не се посочват от клиента, но пък са важни, за правилното използване на продукта/услугата
изискванията на организацията – организацията може да определи много по-високи изисквания
към продуктите/услугите от клиента
изискванията на нормативните актове – в някои случаи има изисквания по силата на нормативен
акт, които се отнасят пряко към продукта/услугата – например в хранителната промишленост
разлики в изискванията по договор или поръчка, които са определени предварително. Какво се
случва когато поръчката е пусната в производство и настъпят промени преди доставката.

Следващата точка е свързана с определяне на изискванията за продуктите и услугите. Точка 8.2.2 от
ISO 9001:2015 изисква при определя на изискванията за продуктите и услугите да се определят
всички приложими изисквания на нормативни актове, както и тези които организацията счита за
необходими. Освен това организацията трябва да определи как ще отговори на постъпилите
рекламации.
След като изискванията са определени, стандартът изисква да се извърши преглед, за да се
гарантира, че те могат да бъдат изпълнени. При прегледа се извършва проверка дали са определени:

ISO 9001



Всички тези изисквания трябва да бъдат потвърдени преди да се приеме поръчката или да се сключи
договор с клиента. Стандартът изисква да се съхранява документирана информация за резултатите
от прегледа и за всяко ново изискване по отношение на продуктите и услугите. Вариант за
документиране е използването на чек лист за проверка. 

Последната клауза е насочена към измененията в изискванията и обръща внимание, че когато се
правят изменения е важно съответния персонал от организацията да бъде информиран за
измененията в изискванията относно продуктите и услугите.
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Проектиране и разработване

Процесът на проектиране и разработване е един от най-сложните процеси в организацията, но също
така и много важен, защото е пряко свързан с създаването на конкурентно предимство на
организацията.

1  ПЛАНИРАНЕ  НА  ПРОЕКТА

естеството, продължителността и сложността на дейностите – някои разработки са
сложни, продължителни, изискват одобрение от клиента и включват сложни дейности
по проверка и потвърждаване
етапите на процеса и приложимите прегледи, с цел да се осигури, че процесът се
движи в правилна посока
необходимите дейности за проверка и потвърждение на етапите на процеса
отговорности и правомощия на участниците в процеса
необходимостта от ресурси за процеса, например специфични знания, оборудване,
информационни технологии и др.

Първата стъпка от процеса e планирането на проекта. Това включва определяне на целта
на проекта, неговите етапи и формата на контрол. При определянето на етапите и мерките
за контрол се вземат предвид:

Стандартът не поставя изискване за документиране на тази информация, но добрата
практика показва, че това е полезно, като обикновено се документира в задание или план
на проекта.



функционалните изисквания и изискванията за изпълнение, т.е. как ще изглежда
продукта, какво ще е необходимо – материали, условия
информация от предишни подобни разработки – ако организацията е разработвала
подобни продукти и услуги би било полезно да се използва информацията, което би
спестило време и усилия
изисквания на нормативни актове – някои разработки попадат под изискванията на
нормативни актове като закони, наредби, стандарти
потенциални последствия от откази, вследствие на естеството на продуктите и
услугите. Рискът от това какво може да бъде сгрешено или какви са потенциалните
последствия от проблеми в процеса на проектиране и разработване трябва да бъде
определен.

В процесът на проектиране, т.8.3.3 на ISO 9001:2015 изисква да се определят входните
елементи, като се вземат предвид:

За да бъде ефективен процеса на проектиране, входните елементи трябва да бъдат
адекватни за целите, да бъдат пълни и недвусмислени. Ако съществуват някакви
противоречия между входните елементи, те трябва да бъдат отстранени преди да се
продължи с процеса на проектиране и разработване. 

Стандартът изисква организацията да съхранява документирана информация за входните
елементи, което обикновено се прави в техническо задание.

2  ВХОДНИ  ЕЛЕМЕНТИ
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3  МЕРКИ  ЗА  КОНТРОЛ

проверка(верификация) дали изходните елементи удовлетворяват входните елементи
потвърждаване(валидиране), че получените продукти и услуги отговарят на
изискванията за определеното приложение или предвиденото използване.

За да се осигури, че процесът на проектиране и разработване постига очакваните
резултати е необходимо да се прилагат мерки за контрол на отделните етапи - т.8.3.4 от
ISO 9001:2015. Този контрол включва преглед за оценяване на постигнатите резултати и
дали са в съответствие с планираното. Освен това се извършва:

При възникване на проблеми при извършване на мерките за контрол, организацията
трябва да предприеме всички необходими действия за тяхното отстраняване. 

Стандартът изисква да се съхранява документирана информация, свързана с резултатите
от извършения контрол.
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4  ИЗХОДНИ  ЕЛЕМЕНТИ

удовлетворяват входните изисквания
да са подходящи за последващите процеси, свързани с доставката на продукти
илипредоставянето на услуги, например предоставяне на информация в неподходящ
вид
да се посочват изискванията за наблюдение и измерване, когато е приложимо
икритериите за приемане, т.е. на кои етапи в процеса на производство или
предоставяне на услуги е необходимо да се извършва наблюдение и измерване
да определят ключови характеристики на продуктите и услугите, които са съществени
за тяхното предвидено използване и безопасна работа.

Точка 8.3.5 от ISO 9001:2015 определя изискванията към изходните елементи от
проектирането и разработването. Те трябва да:

Стандартът изисква да се съхранява документирана информация за изходните елементи от
процеса, като тази информация обикновено се съдържа например в технологичната
документация към продукта.

5  ИЗМЕНЕНИЯ

Много често в процеса на проектиране и разработване се налагат промени. Точка 8.3.6 от
ISO 9001:2015 изисква тези промени да бъдат управлявани, за да не се допускат
несъответствия с изискванията. 

Промените могат да бъдат свързани с промяна на материал или размери, технология, но
тези промени може да се окаже, че не са възможни в процеса на производство. По тази
причина измененията трябва да бъдат документирани, за да могат да се прегледат.
Резултатите от прегледа също трябва да се документират.

На базата на прегледа се взема решение за приемане или не на изменението.
Както стана ясно, някои изменения могат да имат неблагоприятен ефект върху
останалите етапи на процеса. Действията, които се предприемат за предотвратяване
на неблагоприятните въздействия също трябва да бъдат записвани. Това обикновено се
документира в подходяща форма за регистриране на изменения.



продукти и услуги от външни доставчици са
предназначени да бъдат вложени в
продуктите и услугите на организацията – суровини,
материали, дейности спрямо тях – поцинковане,
боядисване
продукти и услуги предоставяни директно на
клиента – например колцентрове, транспорт
процес или част от процес, по решение на
организацията. 

процесите, продуктите или услугите, които трябва да
бъдат доставени
одобряването на продукти, услуги, процеси,
съоръжения
компетентността на персонала
взаимодействието между страните
вида и обхвата на контрола на изпълнението
дейности по проверка и потвърждаване.

При изпълнение на дейността е възможно някои от
процесите или част от тях да се възложат на външни
организации. Въпреки това, организацията трябва да
може да гарантира, че възложените дейности са в
съответствие с изискванията, като ги контролира по
подходящ начин. 

Мерки за контрол се прилагат когато:

Предвид потребностите си, организацията преценя
какви процеси или дейности да възложи на външни
изпълнители. 

В зависимост от значимостта на възложената дейност,
организацията определя степента на контрол и
информира доставчиците. Не може да се очаква от
доставчиците да изпълняват определени дейности без
да са информирани за изискванията на организацията. 

Информирането най-често става чрез заявка или
сключване на договор, където се описват изискванията
на организацията по отношение на:
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Взаимоотношения с
доставчици

Точка 8.4.1 от ISO 9001:2015
изисквa да се определят
критерии за оценяване, подбор,
наблюдение на изпълнението и
повторно оценяване на
външните доставчици и да
съхранява документирана
информация за тези дейности.
Добра практика е създаването на
правила под формата на
процедура или друг вид документ
и списък с информацията за
оценяването на доставчиците.

ISO 9001
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Производство и предоставяне на услуга

информация за характеристиките на произвеждания продукт или услуга –спецификация на
продукта/услугата
информация за начина на производство или предоставяне на услуга – технологични инструкции
наличие на необходимите ресурси – компетентни човешки ресурси, ресурси за наблюдение и
измерване, инфраструктура, заобикаляща среда
извършването на проверка(верифициране) на определени етапи, за да се гарантира, че
определените изисквания са изпълнени
потвърждаване(валидиране), за да се гарантира, че изискванията за предвидената употреба или
приложение са изпълнени
извършването на действия за предотвратяване на човешка грешка
дейности, свързани с пускането, доставката и периода след доставката.

За да бъде процесът на производство или предоставяне на услуга ефикасен е
необходимо да се извършва при контролирани условия. Съгласно т.8.5.1 от ISO 9001:2015 тези
условия включват:

Когато е необходимо, организацията
трябва да осигури проследимост, като
идентифицира изходните елементи от
процесите. Това е необходимо, за да
може да се проследи източника на
проблеми при констатирани
несъответствия. 

Пример - клиент установява проблем с
хранителен продукт. Производителят
трябва да може да проследи всички
съставки на продукта и да открие източника
на проблема.

Често в дейността на организацията се налага използването на собственост на клиенти или външни
доставчици като суровина, материали, оборудване, помещения, съоръжения, средства за измерване,
интелектуална собственост и др. Точка 8.5.3 от ISO 9001:2015 изисква в такива случаи, собствеността
да се идентифицира, проверява, защитава и опазва. Освен това, когато възникне проблем със
собственост на клиент или доставчик, организацията трябва да информира собственика и да
съхранява документирана информация за случилото се. Обикновено информацията се записва в
протокол.

Когато става въпрос за изходните елементи – продуктите които се произвеждат или услугите, които се
предоставят, т.8.5.4 от ISO 9001:2015 изисква те да се предпазват по време на производството или
предоставянето, така че да се гарантира съответствие с изискванията. Предпазването може да
включва подходяща идентификация, подходящи условия на съхранение(определена температура,
влажност) или начин  на придвижване от един участък до друг, транспортиране, защита.
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Съгласно т.8.5.5 от ISO 9001:2015, организацията трябва да определи изискванията относно
дейностите след доставка. Това могат да бъдат действия в рамките на гаранционните условия,
задължения по договори, като услуги за поддръжка, рециклиране или унищожаване. 

Все по-често се налагат изменения в процеса на производство или предоставянето на услуги. За да
се гарантира продължаващото съответствие на продуктите или услугите, стандартът изисква да се
извършва преглед на измененията и управление на последващите действия. Точка 8.5.6 от ISO
9001:2015 изисква да се съхранява документирана информация за резултатите от прегледа, лицето
което е разрешило измененията, както и информация за всички действия, произтичащи от прегледа.

Пускане на продукти и
услуги

Преди да достигне до клиента продукта или
услугата трябва да бъдат проверени за
съответствие с изискванията. В случай, че се
установят несъответствия, продуктът или
услугата не трябва да достига до клиента.
Изключения от това правило могат да
правят случаите на одобрение за
използване с отклонения. 

Проверката в някои случаи може да се
извършва от компетентни органи, като
например от акредитирани лаборатории или
органи за контрол чрез изпитвания или
контрол, а в някои случаи проверката може
да се извършва и от самия клиент.

Точка 8.6 от ISO 9001:2015 изисква да се
съхранява документирана информация,
свързана с пускането на продукта или
услугата. Информацията трябва да включва
доказателства за съответствие с
критериите за приемане и проследимост до
лицето, което има правомощие за
пускането на продукта или услугата. Това е
лицето, което на базата на информацията
от проверката за съответствие с
изискванията взема решение за пускане
или не на съответния продукт или услуга. А
щом става въпрос за правомощие, това
означава, че организацията трябва да
оправомощи определено лице за тази
дейност, било то със заповед, длъжностна
характеристика или по друг подходящ
начин.

ISO 9001
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Несъответстващи изходни елементи

корекция – някои несъответствия могат да бъдат коригирани или отстранени с
прости перации. След корекцията задължително трябва да се извърши проверка
за съответствие с изискванията
изолиране, ограничаване, връщане или прекратяване на доставката
уведомяване на клиента – например в случаи на откриване на несъответствие
след доставката на продукти или услуги
получаване на разрешение за приемане с отклонение – в някои случаи може да
се приеме продукт или услуга с отклонение, но само с разрешението на клиента.
Обикновено това се случва, когато несъответствието е малко и не оказва
значително влияние върху характеристиките на продукта или услугата.

Несъответствия могат да възникнат във всеки процес. По отношение на процеса на
производство и предоставяне на услуги, стандартът изисква несъответстващите
изходни елементи да бъдат идентифицирани и управлявани, за да не достигнат до
клиента. Резултатът от такава ситуация е ясен – недоволни клиенти, рекламации,
лош имидж. 

Действията спрямо несъответствията трябва да бъдат подходящи за естеството на
несъответствието и неговото въздействие спрямо съответствието на продуктите и
услугите. Тези действия могат да бъдат:

Изброените действия са насочени пряко към несъответствието и към неговото
отстраняване. Според стандартът спрямо несъответствията трябва да се приложат
подходящи коригиращи действия, които са разгледани подробно в т.10.2 от ISO
9001:2015.

Точка 8.7 от ISO 900:2015 изисква организацията да съхранява документирана
информация за вида на несъответствието, какви действия са предприети,
включително решения за приемане с отклонения и за лицето, което е
оправомощено да взема решение по отношение на констатираните
несъответствия.

ISO 9001
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определяне на изискванията към продуктите и услугите
определяне на потребността от ресурси
определяне на критерии за контрол на процесите
действия за отстраняване на несъответствия
определяне на необходимите документи по процеси

Да
Не

определяне на етапите на процеса
определяне на отговорности и правомощия
определяне на изискванията на клиента
определяне на формата на контрол

задължително приети
идентифицирани
прегледани
одобрени

Да
Не

Да
Не

проверка на продукта/услугата за съответствие с изискванията
определяне на действията след доставка
провеждане на вътрешен одит
определяне на дейностите по предпазване на изходните елементи

коригиране
изолиране, ограничаване
получаване на разрешение за приемане с отклонение
провеждане на преглед от ръководството

1. Кое от изброените не е част от оперативното планиране?

2. При определяне на изискванията за продуктите и услугите са важни само изискванията на
клиента

3. Кои от изброените дейности не е част от процеса на планиране на проектиране и
разработване?

4. Промените, възникващи в процеса на проектиране и разработване трябва да бъдат:

5. Мерките за контрол се прилагат само към доставчици на суровини и материали, защото те се
влагат в производството на продукта?

6. Контролирани условия за производството на продукти означава, че ръководство периодично
ще проверява производствения процес?

7. Коя от изброените дейности не се извършва преди пускане на продукт или услуга?

8. Кое от изброените не е дейност спрямо несъответстващ изходен елемент?

ТЕСТ  МОДУЛ  3



Модул 4
ПРОВЕРКА И
ПОДОБРЯВАНЕ

В последния модул от обучението се разглеждат
клаузите на раздел 9 и 10 от стандарт ISO 9001:2015,
които са включени в етап Проверка и Действие от
цикъла PDCA(Планиране – Изпълнение – Проверка
– Действие). 

Етап Проверка включва изискванията на раздел 9
Оценяване на съответствието, които са насочени към
дейностите по наблюдение, измерване, анализ и
оценяване на СУК. Това дава възможност да се
определи разликата или отклоненията между
изпълненото и планирането. Етап проверка е много
важен защото чрез прилагане на дейностите се
определят възможностите за подобряване на СУК. 

Етап Действие включва изискванията на раздел 10
Подобряване, които са насочени към прилагане на
коригиращи действия и действия за постоянно
подобряване на СУК.

Въведение

Наблюдение, измерване,
анализ и оценяване

Раздел 9 от ISO 9001:2015 започва с изисквания
относно оценяване на резултатността и
ефикасността на системата. Това оценяване се
извършва посредством наблюдение, измерване и
анализ. 

Наблюдението представлява определяне на
състоянието на обекта, който се наблюдава – система,
процес, продукт, услуга. За да се определи състоянието
може да е необходимо да се извърши проверка,
контрол или да се наблюдава с повишено внимание. 

Измерването е процес за определяне стойността на
нещо, чрез използване на конкретни стойности.
Например брой несъответстващи продукти при
производство, брой рекламации от клиенти.
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какво ще бъде наблюдавано и измервано – параметри, ключови показатели на процесите, като
например брой несъответствия, количество приходи, разходи или др.
какви методи ще се използват за осигуряване на валидни резултати – например измерване на
температурата и влажността в склада, при наличие на определени изисквания за съхранение на
материали. При такива изисквания трябва да се осигури проверка/калибриране на средството за
измерване, за да е сигурно, че резултатите са валидни
кога ще се извършва наблюдението и измерването – например измерване на температурата и
влажността през два часа
кога резултатите ще бъдат анализирани и оценявани – някои резултати изискват ежедневен
анализ, други могат да бъдат седмични, месечни, годишни.

Анализите се отнасят до сравняване на получените резултати от наблюдението и измерването с
ланираните или с предходни периоди. На базата на анализите се оценява резултатността и
ефикасността на системата, т.е. дали са постигнати поставените цели или не.

За изпълнение на процеса, организацията трябва да определи:

Стандатът ISO 9001:2015 е с фокус към клиента и в тази връзка основен показател за наблюдение и
измерване е удовлетвореността на клиента. 

В зависимост от спецификата, организацията трябва да определи подходящия метод или методи за
получаване, наблюдение и преглед на информацията, свързана със степента на удовлетвореност на
клиентите. Такива методи могат да бъдат проучвания, обратна информация от клиента за доставени
продукти и услуги, преки разговори и срещи с клиенти, анализ на пазарен дял, похвали, рекламации и
др.

Точка 9.1.1 от ISO 9001:2015 изисква да се съхранява документирана информация за резултатите от
процеса. Добра практика е за всеки процес от системата да се определи как ще се извършва
наблюдението и измерването, както и отговорните лица за това. В по-големи организации е
подходящо да се създадат правила, които могат да бъдат разписани в процедура. Докато в малки е
достатъчно да се определят в картата на процесите.

ISO 9001



Вътрешен одит
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Целта на вътрешния одит е да осигури информация за съответствието на системата с изискванията
на стандарта и с изискванията на организацията. Освен това, резултатите от проведените одити
дават информация за актуалността на системата и дали тя е ефикасна. Вътрешният одит е инструмент,
чрез който се получава обективен поглед за функционирането на системата. 

Практиката показва, че
оганизациите най-често планират
одитите за период от една година.
Възможно е планирането да се
извърши и за по-дълъг период от
време, особено за малки
организации. Те обикновено 
планират по един вътрешен одит в
годината.

Изискване на стандарта е вътрешните одити
да се провеждат през планирани интервали от
време. Планирането на одитите за периода се
извършва в програма за одити, в която се
посочва честотата, методите, отговорностите,
критериите, обхвата на всеки одит. 

Критериите на одита представляват
изискванията спрямо които ще се оценява
съответствието, като например изискванията
на ISO 9001:2015. Като критерии могат да
бъдат поставени изисквания на нормативни
актове, условия по договор, политики,
процедури или др.

Най-голямото предизвикателство при провеждане на вътрешни одити е да се определи одитора или
екипа за одит. За малки организации това е сериозно предизвикателство, защото трябва да се
осигури независимост на одитора, което на практика е много трудно осъществимо, а в някои случаи
дори невъзможно. Друг проблем е ограничението на човешките ресурси. За да стане един служител
одитор, на първо място той трябва да е запознат с изискванията на ISO 9001 и на второ с указанията
на стандарт ISO 19011 за извършване на одит на системи за управление.

За всеки конкретен одит, одиторът трябва да състави план, в който да разпредели дейностите и
отговорностите по време на одит. Планът не е задължителен елемент, но е много полезен при
планирането на одита и за обмен на информация със заинтересованите страни. Одитираните
лица трябва да бъдат предварително информирани за предстоящия одит и планът е подходящото
средство за целта.

Резултатите от одита се документират в доклад от одит. Докладът се представя на ръководството на
организацията, с цел запознаване със заключенията от одита – наличие на несъответствия, добри
практики или възможности за подобряване.

Изискванията на т.9.2 от ISO 9001:2015 са за съхраняване на документирана информация като
доказателство за изпълнението на програмата за одити, т.е. записи, които да доказват, че
планираните одити са извършени съгласно определената програма и приетите правила.
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Преглед от ръководството

състоянието на действията от предходни прегледи – например на предходния преглед е
взето решение за обучение на двама одитори и на този прегледа ръководството трябва
да разбере какво се е случило с обучението
изменения на външни и вътрешни обстоятелства, свързани със системата. Например
промени в пазара, нови тенденции, реакции на конкуренти, извънредни ситуации, липса
на компетентен персонал и др.
удовлетвореност на клиентите и изменения в изискванията на заинтересованите страни
– например промяна в изискванията на клиентите по отношение на предлаганите
продукти или услуги; получени рекламации; предложения за подобрения; анализ на
удовлетвореността
нивото на изпълнението на целите по качество – на етап планиране, ръководството
определи цели по качеството и сега е моментът в който трябва да провери дали те са
изпълнени. Ако са изпълнени се планират нови. А ако не са се анализират причините и
се предприемат действия, за да се осигури тяхното постигане
изпълнението на процесите и съответствието на продуктите и услугите – например
наличие на проблеми, информация по изпълнение на показателите по процесите
несъответствия и коригиращи действия – преглед и анализ на възникналите
несъответствия за периода, оценяване на ефикасността на предприетите коригиращи
действия
резултатите от наблюдението и измерването
резултатите от проведените одити за периода – анализ на резултатите от проведените
одити – колко, несъответствия, представяне на одитори, необходимост от обучения
изпълнението на външните доставчици – анализ на възможността на доставчиците да
предоставят необходимите продукти и услуги; необходимост от допълнителен контрол
адекватност на ресурсите
ефикасност на действията, предприети за овладяване на рисковете и възможностите –
дали предприетите действия са довели до намаляване на риска или са запазили нивото
възможности за подобряване – на базата на анализираната информация се определят
възможностите за подобрения, например подобрения в даден процес или продукт/
услуга.

Раздел 9 завършва с провеждане на преглед от ръководството. Изискванията на т.9.3 от ISO
9001:2015 са прегледът да се провежда през планирани интервали. Целта на прегледа е да
се осигури, че системата е пригодна, адекватна, ефикасна и в съответствие със
стратегическата насоченост на организацията. 

Ролята на ръководството е да взема важни и критични решения, които за да бъдат
правилни е необходима информация. Затова по време на прегледа се разглежда
информация, свързана с:



възможностите за подобряване –
конкретни решения с определени
действия, срокове и отговорници
необходимост от изменения на
системата – предвид анализа е
възможно да се стигне до извод за
промяна на процес или дейност
потребност от ресурси – за
изпълнение на взетите решения и
поставените цели са необходими
ресурси, които ръководството
трябва да осигури.

Добра практика е прегледът се
провежда под формата на работна
среща, на която се анализира
информацията по изброените
направления. На базата на анализа,
ръководството взема решения за:
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Точка 9.3.3 от ISO 9001:2015 поставя изискване да се
съхранява документирана информация за изходните
елементи от прегледа. Добра практика е
документирането да се извършва в протокол или
доклад от преглед, в който се описват най-важните
акценти и решения от анализа. В по-големи
организации анализът по входните елементи се
извършва от отговорника за съответния процеса и се
представя под формата на доклад или анализ за
обсъждане по време на прегледа.

ISO 9001

Несъответствие и коригиращо действие

реагиране на несъответствието, като предприеме действия за контрол и коригиране, както и за
справяне с последствията
оценяване на необходимостта от предприемане на действия за отстраняване на причината за
несъответствието, за да не се повтори или да възникне на друго място. За да се оцени
необходимостта от коригиращи действия се извършва преглед и анализ на несъответствието. На
базата на информацията се определят причините за неговото възникване и се определя какви
коригиращи действия трябва да се предприемат

Последният 10 раздел на ISO 9001:2015 се отнася до подобренията. Като източник на подобрения се
разглеждат несъответствията и коригиращите действия. В контекста на ISO 9001:2015
несъответствията могат да бъдат свързани с изискванията на самия стандарт, с изискванията на СУК
или с изискванията на заинтересовани страни.

Управлението на несъответствията е важен момент за организацията, защото позволява да се
открият пропуски, грешки и проблеми и да се предприемат действия за тяхното ефикасно
отстраняване.

ISO 9001:2015 поставя конкретни изискванияза действия при констатиране на несъответствия, които
включват:



изпълнение на планираните действия
преглед на ефикасността на
предприетите действия, т.е. проверка
дали е отстранена причината за
несъответствието и то не се повтаря
повече
актуализиране на рисковете и
възможностите, ако е необходимо –
появата на несъответствие е свързана с
рискове и възможности, които може да
са били пропуснати на етап планиране.
В този случай е необходимо те да бъдат
актуализирани
изменения на СУК, ако е необходимо.
Много често коригиращите действия са
свързани с промяна на правила или
изисквания на СУК. 
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Стандартът изисква да се съхранява
документирана информация като
доказателство за естеството на
несъответствието, за предприетите
коригиращи действия и за резултатите от
тяхното изпълнение. Добрата практика е
несъответствията да се документират в
протокол, в който се съдържа информация
за причините, за планираните действия и за
резултатите от тяхното изпълнение.

ISO 9001

Постоянно подобряване

Последната точка от стандарта се отнася до постоянното подобряване. Подобряването на СУК е
основен принципи и е интегрирано в целия стандарт ISO 9001. 

подобряване на продуктите и услугите
предотвратяване и намаляване на
нежелани въздействия
подобряване на резултатността на СУК

Подобряването може да бъде в няколко
направления:

Средата е динамична и всичко се променя
много бързо, като влияе върху СУК по един
или друг начин. 

Примери за подобряване могат да бъдат
корекция, коригиращо действие,
промяна в технология, ново оборудване,
реорганизация на работа, внедряване на
информационни системи, въвеждане на
нови продукти и услуги и др.

По тази причина ISO 9001:2015 акцентира върху постоянното подобряване на пригодността,
адекватността и ефикасността на СУК, защото днес тя може да е адекватна и ефикасна, но утре вече
да не е. 
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Да
Не

съответствието с изискванията на ISO 9001:2015
съответствието с изискванията на организацията
нарушения и отговорните за тях, с цел дисциплинарни наказания
установи дали системата се прилага ефикасно

Да
Не

реагиране чрез контрол и коригиране на несъответствието
провеждане на преглед от ръководството
оценяване на необходимостта от коригиращи действия
оценяване на ефикасността на коригиращите действия
актуализиране на рисковете и възможностите

Да
Не

1. Според стандарт ISO 9001:2015 за оценяване резултатността на СУК е достатъчно да се
наблюдава и измерва удовлетвореността на клиента

2. Вътрешният одит се провежда с цел да се установи:

3. Прегледът от ръководството се провежда с цел да анализира и оцени резултатите от
наблюдението и измерването и да вземе важни решения по отношение на СУК

4. Кое от изброените не е дейност за управление на несъответствие:

5. Резултатите от анализа и оценяването  на входните елементи от прегледа от
ръководството са източник на възможности за подобряване на СУК

ТЕСТ  МОДУЛ  4
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1
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ISO 9000 Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник
ISO 9004 Управление за устойчив успех на всяка организация. Подход за управление чрез
качеството
ISO 10001 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за правила за
поведение на организации
ISO 10002 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за обработването на
рекламации в организациите
ISO 10003 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за решаване на
спорове извън организациите
ISO 10004 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за наблюдение и
измерване 
ISO 10005 Системи за управление на качеството. Указания за план по качеството
ISO 10006 Системи за управление на качеството. Указания за управление на качеството в проекти
ISO 10007 Системи за управление на качеството. Указания за управление на конфигурацията
ISO 10008 Управление на качеството. Удовлетвореност на клиента. Указания за сделки при
електронна търговия между търговци и потребители
ISO 10012 Системи за управление на измерванията. Изисквания за процесите на измерване и
техническите средства за измерване
ISO/TR 10013 Указания за разработването на документацията на система за управление на
качеството
ISO 10014 Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи
ISO 10015 Управление на качеството. Указания за обучение
ISO/TR 10017 Указания за статистически методи за ISO 9001:2000
ISO 10018 Управление на качеството. Указания за приобщаване и компетентност на персонала
ISO 10019 Указания за избора на консултанти по системи за управление на качеството и за
използване на техните услуги
ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указанияза
прилагане
ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи за управление
ISO 31000 Управление на риска. Принципи и указания
ISO 37500 Указания за възлагане на външен изпълнител(аутсорсинг)
ISO/IEC 90003 Проектиране на софтуер. Указания за прилагане на ISO 9001:2008 в компютърния
софтуер
IEC 60300-1 Управление на надеждността. Част 1: Програма за управление на надеждността
IEC 61160 Преглед на проект

Свързани стандарти
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Процесния подход в ISO 9001:2015
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Целта на този документ е да обясни процесния подход в ISO 9001:2015. 
Процесният подход може да се приложи към всяка организация и всяка система за
управление, независимо от вида, големината или нейната сложност.

Всички организации използват процеси за постигане на своите цели. Процесът
представлява съвкупност от взаимнозависими или взаимодействащи си дейности, които
използват входни елементи, за да произведат планиран резултат. Входните и изходните
елементи могат да бъдат материалнни(например, материали, компоненти или оборидване)
или нематериални(данни, информация или знания).

Процесният подход включва установяване на процесите на организацията, за да работи тя
като една интегрирана и цялостна система. Системата за управление интегрира процеси и
мерки за постигане на целите.

Процесите определят взаимно свързани дейности и контрол за постигане на планираните
резултати.

В зависимост от контекста на организацията могат да бъдат определени и документирани
подробни дейности по планиране и механизми за контрол.

Указания на Международната организация за стандартизация(ISO)                                

КАКВО  ПРЕДСТАВЛЯВА  ПРОЦЕСНИЯТ  ПОДХОД?

МИСЛЕНЕ ,ОСНОВАНО  НА  РИСКА ,  P D C A  

И  ПРОЦЕСЕН  ПОДХОД

Трите понятия формират една неделима част от стандарт ISO 9001:2015. Рисковете, които
могат да повлияят върху целите и резултатите, трябва да бъдат разгледани и обхванати
от системата за управление.

ЦЕЛ  НА  ДОКУМЕНТА
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вземе решение, какви мерки да се приложат по отношение на риска(положителен или
отрицателен)
с цел да се подобрят резултатите от процесите и да се предотвратят нежеланите
резултати
определи обхвата на планиране на процесите и необходимите мерки за контрол(на
основата на риска)
подобри ефикасността на системата за управление
поддържа и управлява системата, която взема под внимание риска и постига целите си.

Мисленето, основано на риска се използва в процесния подход, за да се:

P /Plan/– планиране – определяне на цели на системата и процесите за
получаване на резултатите („Какво да се прави“, „Как да се прави то“)
D /Do/ - изпълнение – прилагане и управление на това, което е планирано
C /Check/ - проверка – наблюдение и измерване на процесите и резултатите по
отношение на политика, цели и изисквания и докладване на резултатите
A /Act/ - действие – предприемане на действия за подобряване на
резултатността на процесите

PDCA е инструмент, който може да се използва за управление на процеси и
системи. PDCA означава:

PDCA функционира като цикъл на постоянно подобряване, с мислене, основано на
риска на всеки етап.

КАКВИ  СА  ВЪЗМОЖНИТЕ  ПОЛЗИ?

концентриране върху по-важни(„с висок риск“) процеси и техните резултати
по-добро разбиране, определяне и интегриране на взаимносвързани процеси
системно управление на планирането, изпълнението, контрола и подобряването на
процесите и системата за управление като цяло
по-добро използване на ресурсите и повишена отговорност
по-последователно постигане на политиката и целите, планираните резултати и
цялостното представяне
процесният подход може да улесни внедряването на всяка една система за управление
повишена удовлетвореност на клиентите чрез изпълнение на техните изисквания
повишено доверие в организацията.



ПРИЛОЖЕНИЕ  3

Пример за прилагане на процесния подход
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В съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, представената
последователност от действия дава примери за това, как една организация може да
изгради и управлява процесите в своята система за управление на качеството.
Резултатността може да бъде управлявана и подобрявана чрез прилагане на цикъла
Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие/PDCA/. Това важи в еднаква степен за
системата като цяло, за индивидуалните процеси и за оперативните дейности.

Указания на Международната организация за стандартизация(ISO)                                

1. Определете
средата/контекста/ на
организацията

Организацията трябва да
определи своите
отговорности,
съответните
заинтересовани страни и
техните изисквания,
съответните потребности
и очаквания, за да се
определи
желаната цел на
oрганизацията

Съберете, анализирайте и определете
външните и вътрешните отговорности
на организацията, за да
изпълните изискванията, потребностите
и очакванията на съответните
заинтересовани страни. Наблюдавайте
или влизайте често
във връзка с тези заинтересовани
страни, за да осигурите непрекъснато
разбиране на техните изисквания,
потребности и очаквания.

СТЪПКИ  В  ПРОЦЕСНИЯ

ПОДХОД

КАКВО  ДА  СЕ  ПРАВИ УКАЗАНИЯ

ПЛАНИРАНЕ  / P L A N

2. Определете обхвата,
целите и политиките на
организацията

На основата на анализа
на изискванията,
потребностите и
очакванията, се
установява обхвата,
целите и политиките,
които имат отношение
към системата.

Организацията трябва да определи
обхвата, границите и приложимостта на
системата за управление, като отчита
вътрешната и външната
среда(контекст) и изискванията на
заинтересованите страни, Преценете на
кои пазари организацията трябва да
обърне внимание. Висшето ръководство
след това трябва да установи цели и
политики за желаните резултати.
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3. Определете процесите
в организацията

Определете процесите,
необходими за
постигане на целите и
политиките и за
получаване на
планираните
резултати

Ръководството трябва да определи
процесите, необходими за постигане на
планираните резултати.
Тези процеси включват управление,
ресурси, дейности, измерване, анализ и
подобряване.

СТЪПКИ  В  ПРОЦЕСНИЯ

ПОДХОД

КАКВО  ДА  СЕ  ПРАВИ УКАЗАНИЯ

ПЛАНИРАНЕ  / P L A N

4. Определете
последователността на
процесите

Определете как
процесите протичат
последователно и
във взаимодействие. входните и изходните елементи за

всеки процес(вътрешен или външен)
взаимодействието на процесите и
интерфейсите, от които зависят или се
активират
оптимална ефективност и ефикасност
на тяхната последователност
рисковете за ефикасността на
взаимодействието на процесите.

Определете и опишете системата от
процеси и тяхното взаимодействие.
Преценете следното:

Забележка: Като пример, процесите на
създаване(като тези, необходими за
осигуряване на продукти или услуги,
доставени на клиента) си взаимодействат
с други процеси(като управление,
измерване,закупуване при осигуряване на
ресурси). Технологичните
последователности и техните
взаимодействия могат да бъдат
разработени с използването
на методи, като моделиране, диаграми,
матрици и блок-схеми.

5. Определете хората
или функциите, на които се
възлага собствеността и
отговорността за процеса

Възложете отговорност
и пълномощия за всеки
процес

Висшето ръководство трябва да
организира и определи собствеността,
подотчетността, ролите на отделните
лица, отговорностите, работните групи,
функциите, пълномощията и да осигури
компетентността, необходима



6. Определете
необходимостта от
документирана
информация

Установете процесите,
които трябва да бъдат
официално определени
и как те трябва да бъдат
документирани

за ефикасното определяне, внедряване,
поддържане и подобряване на всеки
един процес и неговите взаимодействия.
Такива лица и функции обикновено се
определят като собственици на процеса.
За да се управляват взаимодействията на
процесите, може също да е полезно да се
състави екип на системата за
управление, който има общ поглед върху
системата във всички процеси и може да
включва представители на процеси и
функции, които си взаимодействат.

СТЪПКИ  В  ПРОЦЕСНИЯ

ПОДХОД

КАКВО  ДА  СЕ  ПРАВИ УКАЗАНИЯ

ПЛАНИРАНЕ  / P L A N
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големината на организацията и вида
на нейните дейности
сложността на нейните процеси и
техните взаимодействия
критичността на процесите
необходимостта от официална
отговорност за изпълнението.

Процесите съществуват в рамките на
организацията. Те могат да бъдат
формални или неформални. Не
съществува каталог или списък на
процесите, които трябва да бъдат
официално определени. Организацията
трябва да определи, кои процеси е
необходимо да бъдат документирани на
основа на мисленето, основано на риска,
включващо например:

Процесите могат да бъдат формално
документирани с помощта на редица
методи, като например графични
представяния, истории на потребители,
писмени инструкции,



контролни списъци(чек-листи), блок-схеми,
визуални медии или електронни методи,
включително графики и систематизиране.
Методът или избраната технология обаче
не представляват цели. Те могат да се
използват, за да опишат процесите, които
са средство за постигане на целите.
Ефикасните и организираните процеси
могат да осигурят тогава постоянна и
отговорна експлоатация и желаните цели
и резултати, които след това да могат да
бъдат подобрявани.
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СТЪПКИ  В  ПРОЦЕСНИЯ

ПОДХОД

КАКВО  ДА  СЕ  ПРАВИ УКАЗАНИЯ

ПЛАНИРАНЕ  / P L A N

7. Определете
интерфейсите, рисковете и
дейностите в рамките на
процеса

Определете дейностите,
необходими за
постигане на
планираните
резултати от процеса и
рисковете от
непредвидени резултати

Определете необходимите изходни и
входни елементи на процеса. 
Определете рисковете за съответствието
на продуктите, услугите и
удовлетвореността на клиентите, ако се
получат непредвидени резултати. 
Определете дейностите, мерките и
присъщите механизми за контрол, за да
трансформирате входните елементи в
желаните резултати.
Установете и определете
последователността и
взаимодействието на дейностите в
рамките на процеса.
Определете как ще се извършва всяка
дейност. Уверете се, че системата за
управление като цяло отчита всички
съществени рискове за организацията и
за потребителите.
Забележка: В някои случаи клиентът може
да определиизисквания не само за
резултатите, но и за изпълнение на даден
процес.



СТЪПКИ  В  ПРОЦЕСНИЯ
ПОДХОД

КАКВО  ДА  СЕ  ПРАВИ УКАЗАНИЯ

ПЛАНИРАНЕ  / P L A N
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8. Определете
изискванията
за наблюдение и
измерване

Определете къде и как
трябва да се прилага
наблюдение и
измерване. Това трябва
да се направи както за
управлението и
подобряването на
процесите, така и за
планираните резултати
от процеса. Определете
необходимостта от
записване на
резултатите.

критерии за наблюдение и измерване
прегледи на резултатността
удовлетвореност на заинтересовани
страни
резултати на доставчика
своевременна доставка и срок на
доставка
интензивност на отказите и брак
разходи за процеса
честота на инцидентите
други мерки за съответствие с
изискванията.

Определете валидирането, необходимо
за да се осигури ефикасността и
ефективността на процесите и системата.
Вземете под внимание такива фактори,
като:

ИЗПЪЛНЕНИЕ  / D O

9. Изпълнение Изпълнете действията,
необходими за
pостигане на
планираните дейности и
резултати

Организацията трябва да извършва
дейности, наблюдение, мерки и
механизми за контрол на определени
процеси и процедури(които могат да
бъдат автоматизирани), възлагани на
външни изпълнители и други методи,
необходими за постигане на
планираните резултати.

10. Определете
необходимите ресурси

Определете ресурсите,
необходими за
eфикасното
функциониране на всеки
процес.

човешки ресурси
инфраструктура
околна среда
информация
природни ресурси(включително
знания)
материали
финансови ресурси.

Примерите за ресурси включват:
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СТЪПКИ  В  ПРОЦЕСНИЯ
ПОДХОД

КАКВО  ДА  СЕ  ПРАВИ УКАЗАНИЯ

ПРОВЕРКА  / C H E C K

11. Проверете процеса
по отношение на
планираните цели

Потвърдете, че
процесът е ефикасен и
че характеристиките на
процесите са в
съответствие с целта на
организацията.

Организацията трябва да сравни
резултатите и целите, за да провери, дали
всички изисквания са изпълнени.
Необходими са процеси за събиране на
данни. Примерите включват: измерване,
наблюдение, прегледи, одити и анализ на
резултатността.

ДЕЙСТВИЕ  / A C T

12. Подобряване Изменете процесите,
за да осигурите, че те
продължават да
произвеждат
планираните резултати.

определяне на проблемите и целите
събиране и анализиране на данните за
проблема и съответните процеси
избор и прилагане на предпочитаните
решения
оценяване на ефикасността на
решенията.

Вземете мерки по констатациите, за да
осигурите подобряване на ефикасността
на процеса.
Коригиращите действия, предизвикани от
неуспешен процес, трябва да включват
идентифициране и премахване на
първопричините за проблемите. 
„Системното мислене“ приема, че дадено
събитие в един процес може да има
причина или следствие в друг, подчинен
на първия процес. Причините и
следствията може да не бъдат в един и
същ процес. Разрешаването на проблеми
и подобряването обикновено се
осъществяват като се следват основните
етапи:

Включете решенията в установената
практика, дори когато планираните
резултати от процеса се постигат и
изискванията се изпълняват,
oрганизацията трябва да продължи да се
стреми към подобряване на резултатите
от процеса, удовлетвореността на
клиентите и репутацията. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  4

Мислене, основано на риска
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да обясни мисленето, основано на риска в ISO 9001
да разгледа възприятията и опасенията, че мисленето, основано на риска замества
процесния подход
да разгледа опасенията, че превантивните действия са премахнати от ISO 9001
да обясни достъпно всеки един компонент на мисленето, основано на риска

ЦЕЛ  НА  ДОКУМЕНТА

КАКВО  ОЗНАЧАВА  МИСЛЕНЕ ,  ОСНОВАНО  НА  РИСКА?

Едно от най-важните изменения в изданието от 2015г. на ISO 9001 е да установи
систематичен подход за разглеждане на риска, вместо да разглежда „превенцията“ като
отделен компонент на системата за управление на качеството.

Рискът е присъщ във всички аспекти на системата за управление на качеството. Рискове
има във всички системи, процеси и функции. Мисленето, основано на риска осигурява,
че тези рискове са определени, разгледани и управлявани изцяло чрез проектното
решение и използването на системата за управление на качеството.

В предишните издания на ISO 9001, точката за превантивни действия беше дадена отделно
от цялостната дейност. Чрез използването на мислене, основано на риска, разбирането
на рисковете става неразделна част от цялостната дейност. То става изпреварващо,
а не реагиращо на въздействия при предотвратяването или намаляването на
нежеланите резултати чрез ранното определяне и действие. Превантивните
действия са вградени в системата за управление, когато тя е основана на
риска.

Мисленето, основано на риска е нещо, което всички ние правим автоматично в нашето
ежедневие.

Указания на Международната организация за стандартизация(ISO)                                

Пример: Ако искам да пресека една улица, аз се оглеждам за уличното движение,
преди да започна да пресичам. Аз няма да тръгна, ако наблизо има движеща се
кола.
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Мисленето, основано на риска винаги е присъствало в ISO 9001 – това издание вече го
„вгражда“ в цялостната система за управление.

В ISO 9001:2015 мисленето, основано на риска трябва да бъде взето предвид от самото
начало и навсякъде в цялата система, като направи превантивните действия
неотделими от действията по планиране, функциониране, анализ и оценяване.

Мисленето, основано на риска е вече част от процесния подход. Не всички процеси от
една система за управление на качеството представляват едно и също ниво на риска по
отношение на способността на организацията да постига своите цели. Някои от тях се
нуждаят от по-грижливо и официално планиране и мерки за управление, отколкото
останалите.

Пример: За да пресека улицата, аз мога да тръгна направо или да отида до най-
близката пешеходна пътека. Кой процес да избера, ще реша след като преценя
рисковете.

Обикновено рискът се разбира, като наличие само на отрицателни последствия, обаче
последствията от риска могат да бъдат както отрицателни така и положителни. В ISO
9001:2015 рисковете и благоприятните възможности често пъти се цитират заедно. 

Благоприятната възможност не е положителна страна на риска. Благоприятната
възможност е съвкупност от обстоятелства, които дават възможност да се направи нещо.
Използването или неизползването на една благоприятна възможност в този случай
представлява различни нива на риска.

Пример: Незабавното пресичане на улицата ми дава възможност да достигна
бързо до другата страна на улицата, но ако използвам тази възможност, има
повишен риск от нараняване от движещи се коли.

Мисленето, основано на риска, разглежда както текущата ситуация, така и възможностите
за изменение. Анализът на тази ситуация показва нови благоприятни възможности:
подлез, минаващ непосредствено под пътя, светофар за пешеходци, или намиране на
друго място на улицата, където няма улично движение.
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КЪДЕ  В  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5  СЕ  РАЗГЛЕЖДА  РИСКЪТ?

Въведение– разяснена е концепцията на мисленето,основано на риска
Точка 4 – от организацията се изисква да разглежда рисковете и благоприятните
възможности, свързани с процесите на нейната СУК
Точка 5 – от висшето ръководство се изисква да: насърчава познаването на мисленето,
основано на риска; определя и разглежда рисковете и благоприятните възможности,
които могат да повлияят върху съответствието на продуктите/услугите
Точка 6 – от организациите се изисква да определи рисковете и благоприятните
възможности, свързани с резултатността на СУК и да предприеме адекватни действия и
мерки свързани с тях
Точка 7 – от организациите се изисква да определи и осигури необходимите ресурси
(рискът се подразбира винаги, когато са употребени изразите „пригоден“ или
„подходящ“)
Точка 8 – от организацията се изисква да управлява оперативните процеси (рискът се
подразбира винаги, когато са употребени изразите  „пригоден“ или „подходящ“)
Точка 9 – от организацията се изисква да наблюдава, измерва, анализира и оценява
ефикасността на действията, предприети за реагиране на рисковете и благоприятните
възможности
Точка 10 – от организацията се изисква да коригира, предотвратява или намалява
нежеланите последствия, да подобрява СУК и да актуализира рисковете и
благоприятните възможности.

Концепцията на мисленето, основано на риска е обяснена във въведението на ISO
9001:2015, като неразделна част от процесния подход. 

ISO 9001:2015 използва мисленето, основано на риска, по следния начин:

ЗАЩО  СЕ  ИЗПОЛЗВА  МИСЛЕНЕ ,  ОСНОВАНО  НА  РИСКА?

Чрез разглеждане на рисковете в цялата система и във всички процеси вероятността за
постигане на заявените цели се подобрява, резултатът е в по-голяма степен съответстващ
и клиентите могат да бъдат уверени, че ще получат очаквания продукт или услуга.

подобрява управлението
изгражда стабилна база от знания
установява култура на подобряване, изпреварваща
събитията
помага за спазването на законовите и подзаконовите
актове
осигурява постоянство на качеството на продуктите и
услугите
подобрява доверието и удовлетвореността на
клиентите

Мисленето, основано на риска:

Успешните компании
включват интуитивно
мислене, основано на
риска
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Използвайте мислене, основано на риска при изграждане на вашата система и процеси за
управление.

Пример: Ако аз пресека натоварената улица с много на брой бързо движещи се
коли, рисковете не са същите, както ако улицата е малка, с малко на брой движещи
се коли. Необходимо е също така да преценя такива неща, като атмосферните
условия, видимостта, подвижността ми и конкретните ми цели.

Какво е приемливо и какво неприемливо? 
Какви предимства или недостатъци има един процес пред друг?

Пример: 
Цел: Необходимо ми е да пресека безопасно улицата, за да успея  да стигна
навреме на среща, НЕДОПУСТИМО е да бъда наранен; НЕДОПУСТИМО е да
закъснея.

По-бързото стигане до моята цел трябва да бъде балансирано по отношение на
ероятността от нараняване. По-важно е да успея да стигна за срещата без
нараняване, отколкото да успея да стигна навреме.

Може да бъде ПРИЕМЛИВО да забавя стигането до другата страна на улицата, като
използвам пешеходна пътека, ако вероятността да бъда наранен при
незабавното пресичане на улицата е голяма. 

Аз анализирам ситуацията. Пешеходната пътека е отдалечена на 200 метра и това
ще удължи времето ми за движение, Времето е хубаво, видимостта е добра и аз
мога да видя, че на улицата няма много коли по това време.

Аз решавам, че незабавното пресичане на улицата носи приемливо ниско ниво на
риск от нараняване и ще ми помогне да стигна за срещата навреме.

ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ  ВАШИТЕ  РИСКОВЕ

Това зависи от средата(контекста).

ОСМИСЛЕТЕ  ВАШИТЕ  РИСКОВЕ



Как мога да избегна или да елиминирам риска?
Как мога да намаля рисковете?
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Пример: Аз бих могъл да елиминирам риска от нараняване, причинен от блъскане
на кола, ако използвам пешеходна пътека, но аз вече съм решил, че рискът свързан
с пресичането на улицата е приемлив.

Сега планирам, как да намаля вероятността или последствията от нараняване. Не
мога да очаквам с достатъчно основания да управлявам въздействието от това,
да ме блъсне кола. Мога да намаля вероятността да ме блъсне кола.

Аз планирам да пресека улицата по време, когато няма движещи се коли близо до
мен, така че да намаля вероятността от злополука. Аз планирам също така да
пресека улицата на място, където имам добра видимост.

Пример: Аз стигам до страната на улицата, проверявам дали няма пречки,
за да пресека. Аз проверявам, дали няма приближаващи се коли. Аз продължавам
да гледам коли, докато пресичам улицата.

Пример: Аз достигам до другата страна на улицата невредим и навреме: този план
сработи и нежеланите последствия бяха избегнати.

ПЛАНИРАЙТЕ  ДЕЙСТВИЯТА  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА
РИСКОВЕТЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПЛАНА  -  ПРЕДПРИЕМЕТЕ  ДЕЙСТВИЯ

ПРОВЕРЕТЕ  ЕФИКАСНОСТТА  НА  ДЕЙСТВИЕТО  -  ДАЛИ  ТО
РАБОТИ
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мога ли да преместя мястото на срещата, така че да не е необходимо да се
пресича улицата?
мога ли да променя времето за срещата, така че да пресека улицата, когато на
нея няма движение“
можем ли да се срещнем виртуално?

Пример: 
Аз повтарям плана през последните няколко дни, по различно време и в различни
метеорологични условия. Това ми дава данни да разбера, че промените в средата
(време, атмосферни условия, количество превозни средства) влияят
непосредствено върху ефикасността на плана и повишават вероятността да не мога
да постигна целите си (да бъда навреме и да избегна нараняване).

Опитът ме учи, че пресичането на пътя в определени часове на деня е много по
трудно, тъй като има прекалено много коли. За да огранича риска, аз
преразглеждам и подобрявам моя процес, като в такива моменти използвам
пешеходната пътека.

Аз продължавам да анализирам ефикасността на процесите и ги преразглеждам,
когато средата(контекстът) се изменя.

Аз продължавам също така да преценявам благоприятните възможности за
иновации:

не е ново
е нещо, което вече правите
е непрекъснато
осигурява по-големи познания за рисковете и подобряване готовността за реагиране
повишава вероятността за достигане на целите
намалява вероятността за негативни резултати
прави превантивните действия навик.

Мисленето, основано на риска:

УЧЕТЕ  СЕ  ОТ  ОПИТА  =  ПОДОБРЯВАЙТЕ  СЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ  5

Управление на измененията
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Да разясни новите изисквания за „изменения“ (6.3 Планиране на измененията, 8.1
Оперативно планиране и управление, 8.3.6  Изменения при проектирането и
разработването и 8.5.6 Управление на измененията) в ISO 9001:2015.

ЦЕЛ  НА  ДОКУМЕНТА

ЦЕЛ  НА  НОВОТО  ИЗИСКВАНЕ

Една от целите на стандарт ISO 9001:2015 е да повиши изискванията за разглеждане на
измененията на системно и на оперативно ниво. Изискванията на ISO 9001:2015
осигуряват здрава основа на системата за управление на бизнес, който подкрепя
стратегическите насоки на организацията. 

След като организацията вече е определила своята среда(контекст) и заинтересовани
страни, а след това е определила процесите, които поддържат тази взаимовръзка,
разглеждането на измененията става все по-важен компонент на устойчивия успех.

След като процесите са определени, организацията трябва да установи рисковете и
благоприятните възможности, свързани с тези процеси. За да се реализират ползите,
свързани с установяването на рисковете и благоприятните възможности, може да се окаже
необходимо да се извършат изменения. Тези изменения могат да бъдат свързани с който и
да е елемент от процеса, като входни елементи, ресурси, хора, дейности, механизми за
контрол, измервания, резултати и др.

Измененията имат за цел да бъдат полезни за организацията и трябва да бъдат проведени
така, както реши организацията. В допълнение трябва да бъде взето предвид
разглеждането на новопоявили се рискове и благоприятни възможности.

За реализиране на ползите, свързани с измененията, организацията трябва да разгледа
всички видове изменения, които може да е необходимо да се направят. 

Указания на Международната организация за стандартизация(ISO)                                
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процесите
документираната информация
инструментите
оборудването
обучението на служителите
подбора на доставчик
управлението на доставчиците и др.

Тези изменения могат да бъдат проведени, например, в:

Успешното управление и контрол на тези изменения става основно изискване в СУК на
организациите.

НОВИТЕ  ИЗИСКВАНИЯ  В  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5

целта на измененията и техните потенциални последствия
целостта на системата за управление на качеството
наличието на ресурси
разпределението или преразпределението на отговорности и пълномощия.

1. т.6.3 Планиране на изменения - когато организацията определи необходимостта от
изменения в системата за управление на качеството, измененията трябва да бъдат
проведени планово и систематично(виж т.4.4). Организацията трябва да прецени:

2. т.8.1 Оперативно планиране – организацията трябва да контролира планираните
изменения и да извършва преглед на последствията от нежеланите изменения, като при
необходимост предприема действия за смекчаване на всички неблагоприятни
въздействия.

3. т.8.3.6 Изменения при проектирането и разработването – по време на проектирането и
разработването определените изменения трябва да бъдат прегледани и контролирани, за
да се осигури, че няма да има влияние върху съответствието на продукта или услугата.

4. т.8.5.6 Управление на измененията – организацията трябва да направи преглед и да
управлява измененията при производството или предоставянето на услуги в необходимата
степен, за да се осигури продължаващо съответствие с изискванията. Организацията
трябва да съхранява документирана информация, описваща резултатите от прегледа  на
измененията, лицата разрешаващи изменението, както и всички необходими действия,
произтичащи от прегледа.

Забележка: Други позовавания на „изменение“ се намират в точки: 4.4, 5.3, 9.2, 9.3, 10.2.



НЕЩА ,  КОИТО  ТРЯБВА  ДА  СЕ  РАЗГЛЕДАТ  ПРИ

ПРИЛАГАНЕТО  НА  НОВОТО  ИЗИСКВАНЕ  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ
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обратна информация от клиенти
рекламации от клиенти
неизправност на продукт
обратна връзка от служител
нововъведение
установен риск
установена благоприятна възможност
резултати от вътрешен одит
резултати от преглед от ръководството
открито несъответствие и др.

последствията от промяната
вероятността за последствия
влиянието върху клиентите
въздействието върху заинтересованите страни
въздействието върху целите по качеството
ефикасността на процесите, които са част от СУК и др.

1. Има много причини, които могат да доведат до изменения в системата за управление на
качеството:

Забележка: тези препоръки не са непременно приложими за всеки вид организация.

2. Общи положения – някои изменения трябва да бъдат управлявани внимателно, докато
други могат да бъдат спокойно игнорирани. За да се ориентира в това отношение,
организацията трябва да обмисли начина за определяне на приоритети.

За определяне на приоритетите организацията трябва да използва методология, която
позволява да се вземе предвид:

ТИПИЧНИ  СТЪПКИ  ЗА  ИЗВЪРШВАНЕ  НА  ИЗМЕНЕНИЯ

определете спецификата на нещата, които трябва да се изменят
трябва да имате план (задачи, график, отговорности, пълномощия, бюджет, ресурси,
необходимата информация и др.)
ангажирайте при необходимост други хора в процеса на изменение
разработете план за обмен на информация (може да е необходимо да бъдат
информирани подходящи хора в рамките на организацията, клиенти, доставчици,
заинтересовани страни и др.)
използвайте междуфункционален екип за преглед на плана за осигуряване на обратна
връзка, отнасяща се до плана и свързаните с него рискове
обучете хората
измерете ефикасността.
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КАКВИ  ИЗМЕНЕНИЯ  МОЖЕ  ДА  Е  НЕОБХОДИМО  ДА  БЪДАТ

НАПРАВЕНИ?

изменение на процес (входни елементи, дейности, резултати, механизми за контрол и
др.)
обмен на информация с клиенти
обмен на информация с доставчици
допълнителни механизми за контрол на процеси
контрол
обучение на служители
внедряване на нов процес
предоставяне на документирана информация
изменение на съществуващата документирана информация
повишаване на компетентността на служителите
възлагане на изпълнението на процеса на външен изпълнител и др.

ДРУГИ  СЪОБРАЖЕНИЯ

преди да се направи изменение, организацията трябва да разгледа възможните
нежелани последствия
след като извърши изменението, организацията трябва да наблюдава изменението, за
да определи неговата ефикасност и да установи евентуални допълнителни проблеми,
които могат да възникнат
за някои изменения могат да бъдат необходими записи, като част от системата за
управление на качеството.



ПРИЛОЖЕНИЕ  6

Указания за управление на документирана
информация
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да се разработи опростена поредица от стандарти, които да бъдат еднакво приложими
както за малките така и за средните и големите организации
обемът и степента на подробност на необходимата документация да съответства в по-
голяма степен на желаните резултати от дейностите в процесите на организацията.

Две от най-важните цели при преразглеждането на серията от стандарти ISO 9000 бяха:

Международният стандарт ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството.
Изисквания – постигатези цели и предназначението на тези допълнителни указания е да
разясни намеренията на новия стандарт, като обръща конкретно внимание върху
документираната информация.

Международният стандарт ISO 9001:2015 позволява гъвкавост на организацията относно
начина, по който тя решава да документира своята система за управление на
качеството(СУК). Това дава възможност всяка една организация да определи точния обем
документирана информация, която е необходима за доказване на ефикасността на
планирането, функционирането и управлението на процесите, както и за внедряването и
непрекъснатото подобряване на ефикасността на нейната СУК.

Поставя се ударение върху това, че ISO 9001 изисква (и винаги е изисквал) „документирана
система за управление на качеството“, а не „система от документи“.

ЦЕЛ  НА  ДОКУМЕНТА

Указания на Международната организация за стандартизация(ISO)                                

КАКВО  ПРЕДСТАВЛЯВА  ДОКУМЕНТИРАНАТА

ИНФОРМАЦИЯ?

Терминът „документирана информация“ е въведен като част от общата структура на високо
равнище и общите термини за стандарти за системи за управление.
Определението за „документирана информация“ се намира в ISO 9000, т.3.8. 

Документираната информация може да се използва за предаване на съобщения,
предоставяне на доказателства за това, че което е било планирано, действително е било
направено или за споделяне на знания.



I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5  ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  ДОКУМЕНТАЦИЯТА

обмен на информация – средство за предаване на информация и средство за общуване.
Видът и обхватът на документираната информация зависят от вида на продуктите и
процесите на организацията, степента на официално спазване на системите за обмен
на информация и нивото на умения за общуване в рамките на организацията, както и от
организационната култура
доказателства за съответствие – представяне на доказателства че това, което е било
планирано, действително е било направено
споделяне на знания
да се разпространи и да се запази опитът на организацията.

хартиен носител
магнитен носител
електронен или оптичен
информационен диск
фотография
еталонен образец.

По-долу са дадени някои от основните цели на документираната информация на една
организация, независимо от това, дали тя е внедрила или не надлежно оформена СУК:

Типичен пример представлява една техническа спецификация, която може да се използва
като основа за проектиране и разработване на нов продукт или услуга.

Списък на често използваните термини и определения, свързани с документираната
информация е представен в ISO 9001:2015 Приложение А.

Трябва да се подчертае, че съгласно ISO 9001:2015, т.7.5.3 Управление на изискванията
към документираната информация, документите могат да бъдат във всякаква форма и вид
носител и определението на „документи“ в ISO 9000:2015, т.3.8.5 дава следните примери:
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документирана информация изисквана от този международен стандарт
документирана информация, определена от организацията като необходима за
ефикасността на системата за управление на качеството.

т.4.4 Система за управление на качеството и нейните процеси изисква от организацията
„да поддържа в необходимата степен документирана информация, необходима за
функционирането на процесите и да съхранява в необходимата степен
документирана информация, за да има увереност, че процесите се изпълняват,  както е
планирано“.

т.7.5.1 Общи положения обяснява, че документацията на системата за управление
на качеството трябва да включва:



големината на организацията и вида на нейните дейности, процеси, продукти и услуги
сложността на процесите и тяхното взаимодействие
компетентността на персонала.

Забележката след тази точка разяснява, че обхватът на документираната информация може
да се различава, в зависимост от организацията, вследствие на:

Цялата документирана информация, която съставлява част от СУК, трябва да бъде
управлявана в съответствие с т.7.5 Документирана информация.
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УКАЗАНИЯ  ПО  Т . 7 . 5  ОТ  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5

обхват на системата за управление на качеството (т.4.3)
документирана информация, необходима в подкрепа на изпълнението на процесите
(т.4.4)
политика по качеството (т.5)
цели по качеството(т.6.2)

схеми на структурата на организацията
технологични карти, блок схеми за процеси и/или описание на процеси
процедури
работни и/или тестови инструкции
спецификации
документи, съдържащи вътрешни съобщения
производствени графици
списъци на утвърдени доставчици
планове за изпитване и контрол
планове по качеството
наръчници по качеството
стратегически планове
формуляри.

Следните коментариса предназначени за подпомагане на ползвателите на ISO 9001:2015
да разберат смисъла на общите изисквания международния стандарт към документираната
информация.

Документираната информация може да се отнася за:
а/ документирана информация, която трябва да бъде поддържана от организацията за
целите на внедряване на СУК(многоцелевидокументи на високо ниво). Те включват:

тази документирана информация е обект на изискванията на т.7.5.
б/ документирана информация, поддържана от организацията за целите на обмена
на информация, необходима за функционирането на организацията(на ниско ниво,
специфични документи), виж т.4.4. Въпреки, че ISO 9001:2015 не изисква изрично който
и да е от тях, примерите за документи, които могат да добавят стойност към СУК, могат да
включват:

Където съществува, цялата такава документирана информация също е предмет на
изискванията от т.7.5.
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документирана информация, когато е необходимо, за да има увереност, че процесите,
се извършват, както е планирано (т.4.4)
доказателства за пригодността на ресурсите за наблюдение и измерване (т.7.1.5.1)
доказателства за използваната база за калибриране на средства за наблюдение и
измерване (когато не съществуват международни или национални еталони), (т.7.1.5.2)
доказателства за компетентността на лицето(лицата), извършващи работа под контрола
на организацията, която влияе върху резултатността и ефикасността на СУК (т.7.2)
резултати от прегледа и нови изисквания за продуктите и услугите (т.8.2.3)
записи, необходими като доказателство, че изискванията към проектирането и
разработването са изпълнени(т.8.3.2)
записи по входните елементи при проектирането и разработването (т.8.3.3)
записи от дейностите на механизмите за контрол при проектирането и разработването
(т.8.3.5)
изменения при проектирането и разработването, включително резултати от прегледа и
разрешението за промени, както и за необходимите действия (т.8.3.6)
записи от оценката, подбора, наблюдението на резултатността и преоценката на
външните доставчици и т.н., както и действията от тези дейности (т.8.4.1)
доказателства за еднозначна идентификация на изходните елементи, когато има
изискване за проследимост (т.8.5.2)
записи за собственост на клиента или на външен доставчик, която е изгубена,
повредена или по друг начин е установено, че е неподходяща за използване, както и от
обмена на информация със собственика (т.8.5.3)
резултати от прегледа на измененията в производството или предоставяне на услуги,
лицата, даващи разрешение за изменението, както и предприетите необходими
действия (т.8.5.6)
записи от разрешенията за пускане на продукти и услуги за доставка на клиента,
включително критерии за приемане и проследимост до лицето(лицата), което е дало
разрешението (т.8.6)
записи за несъответствия, предприети действия, получени разрешения за отклонения
от изискванията, както и идентификация на оправомощените лица за вземането на
решение по отношение на несъответствието (т.8.7)
резултати от оценката на резултатността и ефикасността на СУК (т.9.1.1)
доказателства за изпълнението на програмата за одит и резултатите от одита (т.9.2.2)
доказателства за резултатите от прегледите на ръководството (т.9.3.3)
доказателства за характера на несъответствията и всички предприети следващи
действия (т.10.2.2)
резултати от евентуални коригиращи действия (т.10.2.2).

в/ документираната информация трябва да бъде съхранявана от организацията с цел
предоставяне на доказателства за постигнатите резултати(записи). Те включват:

Организациите са свободни да съставят други записи, които могат да бъдат необходими, за
да се докаже съответствието с техните процеси, продукти и услуги, както и на системата
за управление на качеството. Когато има такива записи, те са също обект на изискванията
в т.7.5.



определяне на процесите, необходими за ефикасното внедряване на СУК
определяне на взаимодействието между тези процеси
документиране на процесите в степен, необходима за осигуряване на тяхното ефикасно
функциониране и управление.(Може да е подходящо да се документират процесите,
като се използват методи за изготвяне на карти на процесите. Подчертава се обаче, че
документираните методи за изготвяне на карти на процесите не са изискване на ISO
9001:2015)
анализът на процесите трябва да бъде движеща сила за определяне на обема на
документираната информация, необходима за системата за управление на качеството,
като вземат предвид изискванията на ISO 9001:2015. Не трябва обаче документираната
информация да бъде тази, която движи процесите.

За организациите, които са в процес на внедряване на СУК и желаят да изпълнят
изискванията на ISO 9001:2015, могат да бъдат полезни следните коментари.

За организации, които са в процес на внедряване или тепърва трябва да внедряват СУК по
ISO 9001:2015, ударението се поставя върху процесния подход, което включва:

ОРГАНИЗАЦИИ ,  ГОТВЕЩИ  СЕ  ДА  ВНЕДРЯТ  СУК
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организациите могат да бъдат в състояние да докажат съответствие, без
необходимостта от обширна документирана информация
за да се претендира за съответствие с ISO 9001:2015, организацията трябва да е в
състояние да представи обективни доказателства за ефикасността на процесите си и на
своята система за управление на качеството. Точка 3.8.3 на ISO 9001:2015 определя
„обективно доказателство“ като „данни, потвърждаващи съществуването или
достоверността на нещо“ и отбелязва, че „обективно доказателство може да
бъде получено чрез наблюдение, измерване, изпитване или с други средства“
обективните доказателства не зависят непременно от съществуването на
документирана
информация, освен когато е изрично посочено в ISO 9001:2015. В някои случаи
например, в т.8.1 е оперативно планиране и управление, организацията е тази, която
трябва да определи, каква документирана информация е необходима, за да се осигурят
тези обективни доказателства

За организациите, желаещи да докажат съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 с цел
сертификация/регистрация, договорни или други причини, е важно да се помни
необходимостта от представяне на доказателства за ефикасното внедряване на СУК:

Когато организацията не разполага с конкретна документирана информация за определена
дейност и това не се изисква от стандарта, приемливо е тази дейност да се провежда,
като се използва като основа съответната точка на ISO 9001:2015. В тези ситуации
вътрешните и външните одити могат да използват текста на ISO 9001:2015 за целите
на оценяване на съответствието.

ДОКАЗВАНЕ  НАСЪОТВЕТСТВИЕ  С  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5



ПРИЛОЖЕНИЕ  7

Списък на документираната информация
изисквана от ISO 9001:2015

4.3 Определяне на обхвата на СУК.  Обхватът на СУК на организацията трябва да бъде
достъпен и поддържа във вид на документирана информация.
4.4 Система за управление на качеството и неините процеси. Организацията трябва в
необходимата степен да поддържа документирана информация, необходима за
функциониране на процесите.
4.4 Система за управление на качеството и неините процеси. Организацията трябва в
необходокументирана информациямата степен да съхранява документирана
информация, необходокументирана информацияма за постигане на увереност, че
процесите се изпълняват, както е планирано.
6.2 Цели по качеството и планиране за постигането им. Организацията трябва да
поддържа документирана информация за целите по качеството.
7.1.5 Ресурси за наблюдение и измеравне. Организацията трябва да съхранява
подходяща документирана информация като доказателство за пригодност на ресурсите
за наблюдение и измерване.
7.1.5 Ресурси за наблюдение и измеравне. Измервателните средства трябва да бъдат
калибрирани или проверявани, или и двете, през определени интервали от време или
предокументирана информация използване, спрямо измервателни еталони,
проследокументирана информациями до международни или национални измервателни
еталони. Когато не съществуват такива еталони, основата използвана за калибриране
или проверка трябва да бъде съхранявана като документирана информация.
7.2 Компетентност. Организацията трябва да съхранява подходяща документирана
информация като доказателство за компетентност.
8.1 Планиране и управление на основната дейност - т.e) oпределяне и поддържане/
съхранение на документирана информация в необходима степен: 1) за да има
увереност, че процесите са изпълнени, както е планирано; 2) за да се докаже
съответствието на продуктите и услугите с изискванията.
8.2.3 Преглед на изискванията за продуктите и услугите. Организацията трябва да
съхранява документирана информация, когато е приложимо: a) за резултатите от
прегледа; b) за някои нови изисквания за продуктите и услугите.
8.3.5 Изходни елементи от проектиране и разработване. Организацията трябва да
съхранява документирана информация за изходните елементи от проектирането и
разработването.
8.3.6 Промени при проектиране и разработване. Организацията трябва да съхранява
документирана информация за: a) промените при проектирането и разработването; b)
резултатите от прегледокументирана информацияте; c) одобряването на промените; d)
действията, предприети за предотвратяване на неблагоприятни въздействия.
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8.4 Управление на продукти и услуги доставени от външен доставчици.  Организацията
трябва да определи и да прилага критерии за оценяване, подбор, наблюдение на
изпълнението и повторно оценяване на външни доставчици, на основата на тяхната
способност да доставят процеси или продукти и услуги, в съответствие с изискванията.
Организацията трябва да съхранява подходяща документирана информация за тези
дейности и за всички необходокументирана информациями действия възникнали в
следствие на оценяванията.
8.5.1 Управление на производството и предоставянето на услуги. Контролираните
условия трябва да включват, според случая: a) наличие на документирана информация,
която описва: 1) характеристиките на продуктите, които ще се произвеждат, услугите,
които ще се предоставят или дейностите, които ще се изпълняват; 2) резултатите, които
трябва да бъдат постигнати.
8.5.2 Идентификация и проследимост. Когато проследимостта представлява изискване,
организацията трябва да управлява уникалната идентификация на изходните елементи
от процеса и да съхранява документирана информация, необходима за поддържане на
проследимостта.
8.5.3 Собственост на клиенти или външни доставчици. Когато собственост на клиента
или на външен доставчик е загубена, повредена или по друг начин е установено, че е
непригодна за използване, организацията трябва да съобщи това на клиента или на
външния доставчик и да съхранява документирана информация за това, което се е
случило.
8.5.6 Управление на промените. Организацията трябва да съхранява документирана
информация, описваща резултатите от прегледа на промените, на лицата, разрешили
промяната, както и всички действия произтичащи от прегледа.
8.6 Разрешение за пускане на продукти и услуги. Организацията трябва да съхранява
документирана информация за пускането на продуктите и услугите за клиента.
8.7 Управление на несъответстващи изходни елементи. Организацията трябва да
съхранява документирана информация която: a) описва несъответствието; b) описва
предприетите действия; c) описва получени разрешения за приемане с отклонение; d)
идентифицира лицето или органа, взели решение по отношение на предприетите
действия спрямо несъответствието.
9.1 Наблюдение, измерване, анализ и оценяване. Организацията трябва да оценява
функционирането и ефикасността на СУК. Организацията трябва да съхранява
подходяща документирана информация като доказателство за резултатите.
9.2 Вътрешен одит. Организацията трябва да: f) съхранява документирана
информация като доказателство за изпълнението на програмата за одит и резултатите
от одита. 
9.3.3 Изходни елементи от прегледа от ръководството. Организацията трябва да
съхранява документирана информация като доказателство за изходните елементи от
прегледа от ръководството.
10.2 Несъответствия и коригиращи действия.  Организацията трябва да съхранява
документирана информация като доказателство за: а) естеството на несъответствията и
всички предприети последващи действия; b) резултатите от всички коригиращи
действия.
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4  КОНТЕКСТ  НА  ОРГАНИЗАЦИЯТА

4.1 Разбиране на организацията и на нейния контекст.
Определени ли са вътрешните и външните обстоятелства за организацията, които са от значение за
нейната крайна цел и нейната стратегическа насоченост, и които влияят на способността й да
постига желания резултат?
Как организацията наблюдава и проверява информацията, свързана с тези външни и вътрешни
обстоятелства?

4.2 Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни. 
Определени ли са заинтересованите страни и изискванията на тези заинтересовани страни, които са
свързани с функционирането на системата?
Как организацията наблюдава и проверява информацията, свързана със заинтересованите страни и
съответните им изисквания?

4.3 Определяне на обхвата на СУК. 
Определен ли е обхватът на системата? Как се поддържа във вид на документирана информация? 
Определени ли са неприложими изисквания на стандарта спрямо системата? 
Как се осигурява достъп до обхвата на СУК?

4.4 Система за управление на качеството и нейните процеси
Определени ли са процесите на системата? Определени ли са входни елементи и очакваните
изходни елементи на процесите? Определена ли е последователността и взаимодействието на
процесите? Определени ли са критерии и методи за осигуряване на ефикасното функциониране и
управление на процесите? Определени ли са необходимите ресурси за процесите и как се осигурява
тяхната наличност? Разпределени ли са отговорностите и правомощията за процесите?
Отчетени ли са рисковете и възможностите за процесите?
Как се оценява изпълнението на процесите?

5  ЛИДЕРСТВО

5.1 Лидерство и ангажираност
Как ръководството доказва своето лидерство и своя ангажимент по отношение на клиента?
Как се осигурява изпълнението на изискванията на клиентите и изискванията на приложимите
нормативни актове и тяхното разбиране и прилагане в организацията? 
Как се осигурява, че рисковете и възможностите за подобряване, които имат влияние върху
съответствието на продуктите и услугите, както и върху способността за повишаване на
удовлетвореността на клиента са определени и са взети предвид?
Как се осигурява повишаване на удовлетвореността на клиента?
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5.2 Политика 
Политиката подходяща ли е за целите и контекста на организацията? Съвпада ли със стратегическата
насоченост на организацията?
Как е оповестена, разбрана и прилагана в организацията?
Как е достъпна за заинтересовани страни?

5.3 Роли, отговорности и правомощия в организацията
Разпределени ли са отговорностите и правомощията за съответните функции?
Как са оповестени и разбрани в организацията?
Определен ли е отговорник за осигуряване на съответствие с изискванията на стандарта?
Осигурява ли се изпълнение на процесите и получаването на предвидените изходни елементи?
Как се осигурява докладване за резултатността на системата и възможностите за подобряване?
Как се насърчава насочеността към клиента на всяко ниво на организацията?
Как се осигурява целостта на системата при изменения?

6  ПЛАНИРАНЕ

6.1 Действия за овладяване на рисковете и възможностите
Определени ли са рисковете и възможностите, така че да се осигури увереност, че системата може да
постигне предвидените резултати?
Планирани ли са действия за определените рискове и възможности?
Определен ли е начинът, по който действията се интегрират и прилагат?
Как се оценява ефикасността на предприетите действия?

6.2 Цели по качеството и планиране на дейностите за тяхното постигане
Определени ли са цели по качеството за съответните функции, нива и процеси?
За всяка цел, определено ли е: какво ще бъде направено; какви ресурси ще бъдат необходими; кой
ще бъде отговорен; кога ще бъде завършено; как ще се оценяват резултатите?

6.3 Планиране на измененията
Как се планират измененията на системата?
Отчитат ли се: целта на измененията и потенциалните последствия от тях; целостта на системата;
наличието на ресурси; разпределянето или преразпределянето на отговорности и правомощия?

7  ПОДДЪРЖАНЕ

7.1. Ресурси
Определени ли са ресурсите необходими за разработване, прилагане, поддържане и подобряване на
системата?
Отчетени ли са възможностите и ограниченията на съществуващите ресурси?
Отчетено ли е това, което е необходимо да се достави от външни доставчици?

7.1.2 Човешки ресурси
Определена ли е необходимостта от човешки ресурси?
Осигурени ли са човешките ресурси, необходими за ефикасното функциониране на системата?
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7.1.3 Инфраструктура
Осигурена ли е необходимата инфраструктура за прилагане на процесите и постигане на
съответствие на продуктите и услугите?
Осигурена ли е подходяща поддръжка на инфраструктурата?

7.1.4 Заобикаляща среда за изпълнение на процесите
Осигурена ли е подходяща среда за изпълнението на процесите и постигане на съответствие на
продуктите и услугите?
Отчетени ли са фактори като социални, психологически и физически?
Осигурена ли е подходяща поддръжка на заобикалящата среда?

7.1.5 Ресурси за наблюдение и измерване
Определени ли са ресурсите, необходими за осигуряване на валидни и надеждни резултати от
наблюдението и измерването?
Как се поддържат с оглед осигуряване на непрекъснатата им пригодност по предназначение?
Идентифицирани ли са?
Калибрирани и/или проверявани ли са през определени интервали?
Как е осигурено предпазването им от повреди?
Осигурен ли е регламент за определяне валидността на резултатите от предишни измервания
при констатиране на проблем със средството за измерване?

7.1.6 Знания и опит в организацията 
Определени ли са знанията, необходими за функционирането на процесите и за постигане на
съответствието на продуктите и услугите?
Как се поддържат тези знания и как е осигурена достъпността до тях?
Отчитат ли се променящите потребности и тенденциите за изменения?
Как се осигурява достъп до нови и допълнителни знания?

7.2 Компетентност
Определени ли са изискванията за компетентност на длъжностите, оказващи влияние върху
функционирането и ефикасността на системата?
Съхраняват ли се доказателства за притежаване на необходимата компетентност?
Планират ли се действия за повишаване на компетентността?
Оценява ли се ефикасността на предприетите действия?

7.3 Осъзнаване
Как е осигурена информираност на персонала по отношение на: политиката и целите; важността
на техния принос за ефикасността на системата; последствията от неспазване на изискванията на
системата?

7.4 Обмен на информация
Определени ли са начините за вътрешен и външен обмен на информация, включително: по какви
въпроси ще се обменя  информация; кога ще се обменя информация; с кого ще се обменя формация;
как ще се обменя информация; кой ще обменя информация?
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7.5 Документирана информация
Системата за управление включва ли документирана информация, изисквана от стандарта?
Осигурени ли са подходящи идентификация, описание и форма на документираната информация?
Извършва ли се преглед за пригодност и адекватност?
Осигурен ли е достъп до документираната информация?
Как е защитена от неправилно използване, нарушаване на целостта или нарушаване на
професионалната тайна?
Как се управляват измененията?
Създадени ли са регламенти за съхранение и унищожаване на документирана информация? Спазват
ли се?
Идентифицирана ли е документираната информация с външен произход? Как се управлява?
Защитена ли е от непреднамерено преправяне документираната информация, която се съхранява
като доказателство за съответствие на продукта?

8  ДЕЙНОСТИ

8.1 Оперативно планиране и управление
Определени ли са изискванията за продуктите и услугите?
Създадени  ли са критерии за изпълнение на процесите и приемането на продуктите и услугите?
Определени ли са ресурсите, необходими за постигане на съответствие с изискванията на
продуктите и услугите?
Как се осъществява контрол на процесите в  съответствие с критериите?
Определен ли е регламент и съхранява ли се документирана информация като доказателство, че
процесите са изпълнени и продуктите/услугите съответстват на изискванията?
Управляват ли се планираните изменения?
Анализират ли се последствията от непредвидени изменения и планират ли се действия за
ограничаване на неблагоприятното въздействие?

8.2 Изисквания за продуктите и услугите
8.2.1 Обмен на информация с клиентите
Как се осъществява обменът на информация с клиентите?
Осигурява ли се възможност за обмен на информация свързана с: продуктите и услугите;
обработване на запитвания, договори, поръчки и техните изменения; обратна информация от
клиентите по отношение на продуктите и услугите, включително и рекламации; манипулирането
и управлението на собствеността на клиента; специфични изисквания при извънредни ситуации?

8.2.2 Определяне на изискванията за продуктите и услугите
Определени ли са изискванията относно продуктите и услугите – приложимите изисквания на
нормативни актове и тези считани за необходими от организацията?
Как организацията гарантира възможността си да отговори на рекламациите, свързани с продуктите
и услугите, които тя предлага?
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8.2.3 Преглед на изискванията за продуктите и услугите
Преди да се ангажира с доставката на продукти и услуги, организацията извършва ли преглед на:
изискванията, определени от клиента, включително изискванията, свързани с доставката и
дейностите след доставката; изискванията, които не са определени от клиента, но са необходими за
изпълнението; изискванията определени от организацията; изискванията на приложимите
нормативни актове; разликите между изискванията по договор и поръчка и предварително
определените?
Потвърденили са изискванията на клиента, когато не са представени в документиран вид?
Съхранява ли се документирана информация зарезултатите от прегледа и за новите изисквания по
отношение на продуктите и услугите?

8.2.4 Изменения на изискванията за продуктите и услугите
Как  се гарантират измененията в изискванията към продуктите и услугите?
Как се информира персонала за настъпилите изменения в изискванията?

8.3 Проектиране и разработване на продукти и услуги
8.3.1 Общи положения
Създаден ли е процес за проектиране и разработване?

8.3.2 Планиране на проектиране и разработване на продукти и услуги
Определени ли са етапите на проектиране и разработване и мерките за контрол на процеса?
Налична ли е документирана информация като доказателство, че изискванията относно
проектирането и разработването са удовлетворени?

8.3.3 Входни елементи за проектирането и разработването
Определени ли са съществените изисквания за конкретния продукт или услуга, които се проектират и
разработват?
Съхранява ли се документирана информация за входните елементи на проектирането и
разработването?

8.3.4 Мерки за контрол на проектирането и разработването
Прилагат ли се мерки за контрол на проектирането и разработването?
Съхранява ли се документирана информация свързана с прилагането на мерките за контрол?

8.3.5 Изходни елементи от проектирането и разработването
Изходните елементи от проектирането и разработването удовлетворяват ли входните изисквания?
Изходните елементи подходящи ли са за последващите процеси?
Позовават ли се на изисквания за наблюдение и измерване и критерии за приемане?
Определят ли характеристиките на продуктите и услугите, съществени за тяхното предвидено
използване и тяхното безопасно и правилно предоставяне?
Съхранява ли се документирана информация за изходните елементи от проектирането и
разработването?
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8.3.6 Изменения при проектирането и разработването
Как се идентифицират измененията?
Създаден ли е регламент за управление на измененията?
Съхранява ли се документирана информация за: измененията; резултатите от преглед; разрешение
за внасяне на изменения; действия за предотвратяване на неблагоприятни въздействия?

8.4 Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици
8.4.1 Общи положения
Определени ли са критерии за оценяване, подбор, наблюдение на изпълнението и повторно
оценяване на външни доставчици?
Съхранява ли се документирана информация за изпълнението на тези дейности?

8.4.2 Вид и обхват на управлението
Как се управляват дейностите, изпълнявани от външен доставчик?
Определени ли са мерки за контрол?
Оценява ли се ефикасността на прилаганите мерки за контрол?

8.4.3 Информация, предназначена за външни доставчици
Организацията информира ли външните доставчици за своите изисквания за: процесите, продуктите
и услугите, които ще се доставят; тяхното одобряване; компетентност на персонала; обмен на
информация; контрола и наблюдението на изпълнението; проверка и потвърждение при доставчика?

8.5 Производство и предоставяне на услуги
8.5.1 Управление на производството и предоставянето на услуги
Производството на продукта и предоставянето на услугата осъществява ли се при контролирани
условия?
Контролираните условия подходящи и адекватни ли са за дейността?
Извършва ли се наблюдение и измерване на подходящи етапи, с цел проверка дали изходните
елементи удовлетворяват входните?
Извършва ли се потвърждаване, че са постигнати предвидените резултати, когато изходните
елементи не могат да бъдат проверени чрез последващо наблюдение и измерване?
Определени ли са дейности за предотвратяване на човешка дейност?
Определени и изпълняват ли се дейностите, свързани с пускането, доставката и периода след
доставката?

8.5.2 Идентификация и проследимост
Как са идентифицират изходните елементи?
Съхранява ли се документирана информация за идентификацията, в случай че проследимостта
е изискване?

8.5.3 Собственост, принадлежаща на клиенти и на външни доставчици
Каква собственост на клиента или на външни доставчици се ползва от организацията?
Осигурена ли е идентификация, проверка и защита на чуждата собственост?
Осигурен ли е регламент за информиране на клиента/доставчика за загубена или повредена
собственост? Съхранява ли се документирана информация за случилото се?
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8.5.4 Предпазване
Как се предпазват изходните елементи по време на производство и предоставяне на услуга?
Използва ли се идентификация?
Осигурени ли са подходящи условия за манипулиране и съхранение?

8.5.5 Дейности след доставка
Определени ли са дейностите след доставка на продуктите и услугите?
Отчетени ли са: изискванията на нормативните актове; потенциалните нежелани последствия от
продуктите и услугите; естеството, използването и предвидения жизнен цикъл на продуктите и
услугите; изискванията на клиентите; обратна информация от клиентите?

8.5.6 Управление на измененията
Как се управляват измененията, свързани с производството и предоставянето на услугата?
Съхранява ли се документирана информация за процеса на извършване на измененията?

8.6 Пускане на продукти и услуги
Определени ли са етапите на извършване на проверка за изпълнение на изискванията към
продуктите и услугите?
Съхранява ли се документирана информация, свързана с пускането на продукти и услуги? 
Информацията съдържа ли доказателство за съответствие с критериите за приемане и проследимост
до лицето, имащо правомощие за пускане на продукти и услуги?

8.7 Управление на несъответстващи елементи
Идентифицират ли се изходните елементи, които не са в съответствие с изискванията?
Предприемат ли се подходящи коригиращи действия спрямо несъответстващите елементи?
Регламентът прилага ли се и за несъответстващи продукти и услуги, открити след доставка по време
на предоставяне или след това?
Как организацията се разпорежда с несъответстващите елементи?
След коригиране, извършва ли се проверка за съответствие с изискванията?
Съхранява ли се документирана информация за несъответствието, предприетите действия,
получените разрешения за приемане с отклонение, лицето, вземащо решение по отношение на
несъответствието?

9  ОЦЕНЯВАНЕ  НА  РЕЗУЛТАТНОСТТА

9.1 Наблюдение, измерване, анализ и оценяване
9.1.1 Общи положения
Определено ли е какво трябва да се наблюдава и измерва, с какви методи, кога да се извършва и кога
резултатите трябва да бъда анализирани и оценявани?
Как се оценява резултатността и ефикасността на системата?
Съхранява ли се документирана информация за резултатите?



9.1.2 Удовлетвореност  на клиента
Определени ли са методи за получаване, наблюдение и преглед на потребностите и очакванията
на клиентите?
Как се оценява до каква степен са удовлетворени потребностите и очакванията на клиента?

9.1.3 Анализ и оценяване
Как се анализира и оценява информацията получена от наблюдението и измерването?
Оценява ли се: съответствието на продуктите и услугите; степента на удовлетвореност на клиентите;
резултатността и ефикасността на системата; ефикасността на внедреното планиране; ефикасността
на предприетите действията за овладяване на рисковете и възможностите; изпълнението на външни
доставчици; необходимостта от подобряване на системата?

9.2 Вътрешен одит 
Провеждат ли се вътрешни одити през планирани интервали от време?
Резултатите от одитите осигуряват ли информация за съответствието на системата с изискванията
на организацията и на стандарта?
Оценява ли се ефикасността и актуалността на системата?
Създадена ли е програма за одит? Изпълнява ли се?
Определени ли са критерии и обхват на всеки одит?
Одиторите притежават ли необходимата комперентност?
Осигурена ли е обективност и безпристрастност на процеса на одит?
Резултатите от одита докладват ли се на ръководството?
Предприемат ли се подходящи корекции и коригиращи действия за констатираните несъответствия?
Съхранява ли се документирана информация за изпълнението на програмата за одит и резултатите
от одита?

9.3 Преглед от ръководството
9.3.1 Общи положения
Прегледът от ръководството извършва ли се през планирани интервали от време?
Осигуряват ли се доказателства за нейната непрекъсната пригодност, адекватност, ефикасност и
съответствие със стратегическата насоченост?

9.3.2 Входни елементи за прегледа от ръководството
При провеждане на прегледа от ръководството взети ли са предвид: състоянието на действията, за
които е взето решение на предишни прегледи от ръководството; измененията на външни и
вътрешни обстоятелства, свързани със системата; информацията за резултатността  и ефикасността
на системата, включително тенденции по отношение на: удовлетвореност на клиентите и обратна
информация от съответните заинтересовани страни; нивото на изпълнение на целите по качество; 
изпълнението на процесите и съответствието на продукти и услуги; несъответствията и
коригиращите действия; резултатите от наблюдението и измерването; резултатите от
одити; изпълнението от външни доставчици; адекватността на ресурсите;ефикасността на
действията, предприети за овладяване на рисковете и  възможностите; възможностите за
подобряване?
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9.3.3 Изходни елементи от прегледа на ръководството
Изходните елементи от прегледа включват ли решения и действия, свързани с: възможности за
подобряване; необходимост от изменения на системата; потребност от ресурси?
Съхранява ли се документирана информация за изходните елементи от прегледа?

1 0  ПОДОБРЯВАНЕ

10.1 Общи положения
Как се определят възможностите за подобряване на системата?
Възможностите за подобряване включват ли: подобряване на продуктите и услугите; коригиране,
предотвратяване или намаляване на нежелани въздействия; подобряване резултатността и
ефикасността на системата?

10.2 Несъответствие и коригиращо действие
Как се управляват несъответствията, включително и свързаните с рекламации?
Управлението включва ли: реакция спрямо несъответствието; оценяване на необходимостта от
коригиращи действия; изпълнение на определените действия; преглед за ефикасност на
коригиращите действия; актуализиране на рисковете и възможностите, при необходимост;
изменения на системата, при необходимост?
Съхранява ли се документирана информация за управлението на несъответствията и резултатите от
коригиращите действия?

10.3 Постоянно подобряване
Определени ли са действия за постоянно подобряване на системата?
При определяне на действията за подобряване вземат ли се предвид резултатите от анализа и
оценяването на системата?
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1. Културна среда, конкуренти на организацията, политическа ситуация
2. Компания, която купува Вашите услуги                                                
3. Производство на метални конструкции на територията на гр. ХХХ
4. Осигурява ресурси за СУК, насърчава на постоянно подобряване, комуникира на важността
на СУК
5. Трябва да бъде документирана, да съдържа ангажимент за непрекъснато подобряване, да
бъде достъпна до заинтересованите страни, да представлява рамка за определяна на целите, да
съдържа ангажимент за спазване на приложимите изисквания
6. Подготовка на информация за постигнатите резултати по процеси, преглед на информация за
удовлетвореността на клиентите, организиране на срещи с персонала за запознаване с
политиката
7. Да се осигури, че СУК ще постига предвидените резултати, предотвратяване и намаляване на
нежеланите последствия, постигане на подобряване
8. Намаляване на броя на несъответствията с 20% спрямо предходната година, повишаване
осъзнатостта чрез провеждане на обучения по два часа на човек годишно
9. Удовлетвореност на клиента, обмен на информация
10. Поддържане на записи като доказателство за компетентност
11. Помага на служителите в разбирането на техния принос и влияние върху СУК, помага на
служителите в разбирането на последствията от неспазване на изискванията на СУК
12. По какви въпроси ще се обменя информация, кога се актуализира политиката по качество,
кога ще се обменя информация, как ще се обменя информация
13. След приключване, документът подлежи на преглед и одобрение, документът се записва във
формат определен като подходящ от организацията

ТЕСТ  МОДУЛ  2



1. Действия за отстраняване на несъответствия
2. Не
3. Определяне на изискванията на клиента
4. Идентифицирани, прегледани
5. Не
6. Не 
7. Провеждане на вътрешен одит
8. Провеждане на преглед от ръководството

ТЕСТ  МОДУЛ  3
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ТЕСТ  МОДУЛ  4

1. Не
2. Съответствието с изискванията на ISO 9001:2015, съответствието с изискванията на
организацията, установи дали системата се прилага ефикасно
3. Да
4. Провеждане на преглед от ръководството
5. Да
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