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Този алманах представя мнението на успешно реализирали 

се млади специалисти, които са завършили бакалавърската 

специалност „Мениджмънт на качеството и метрология“ и 

магистърската специалност „Управление на качеството“ 
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БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ                             

„МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ“ 

 

КРАТКА ИСТОРИЯ: 

Специалността „МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ“ (МКМ) е 

създадена през периода 2007 – 2009 година в рамките на Европейския проект 

EuroQLIO 134395-LLP-1-2007-l-FR-ERASMUS-EVC ("Европейска мрежа по качество, 

индустриална логистика и организация"). Партньори по проекта са университетите 

"Анри Поанкаре" в Нанси (Франция), Университет Политехника в Букурещ (Румъния) 

и Русенския университет "Ангел Кънчев", както и индустриалният партньор - „Марко 

и Алекс“ ООД, Букурещ (Румъния). 

 

 

 
 

 

 

Разработени са общи учебни планове по специалността в трите партньорски 

университета. Обучението може да се извършва на четири езика - български, 

английски, френски и румънски език. Студентите могат да избират дисциплини за 

дистанционно обучение и да участват в обмен по програма "Еразъм +". 

Първите студенти са приети през академичната 2009-2010 година. От първия 

випуск се дипломират 14 студенти, като до момента специалността са завършили 

над 40 бакалавъра. Някои от тях продължават и в магистърския курс по 

„Управление на качеството“. Независимо от избора на професионална реализация, 

завършилите специалността успешно се реализират във фирми като: АЕЦ Козлодуй, 

АТЕА (София), А. Л. Филтър, Дунарит, „Монтюпе“ (Русе), Теси (Шумен), Монбат 



 

 

(Монтана), УниПОС (Плевен), Главна Дирекция "Мерки и измервателни уреди" 

(Русе и Враца) и др. 



 

 

СИЛВИЯ ВЕЛКОВА  

Мениджър по качество в  

 
АТЕА ГРУП ЕООД 
гр. София, ул. „Хан Аспарух“ - 51 
Тел. 0882 73 19 35 
 
E-mail за контакт:  
velkovasilviya@gmail.com  

 

 

Завършила специалност „Мениджмънт на качеството и метрология“ (МКМ) през 

2013 година. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Специалността е нова за българския пазар, с възможност за голямо кариерно 

развитие в различни сфери, свързани с международните стандарти и 

системи за управление. Възможностите за кариера в областта на 

одитирането, консултирането, разработването и поддържането на 

системи за управление са големи, а знанията и уменията, които се 

придобиват по време на обучението са търсени и ценени. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Специалността МКМ ми помогна да си намеря стаж, а след това и работа по 

специалността. Наученото по време на следването ми ме изгради като човек 

мислещ в духа на международните стандарти и добри практики. 

Специалността ме научи да се стремя към непрекъснато подобряване както 

в работата, така и като човек, който иска да е конкурентноспособен на 

пазара на труда. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Методите и техниките изучавани по дисциплините Въведение в качеството, 

Системи за управление на качеството, Стандартизация, сертификация и 

интелектуален продукт, Интегрирани системи за управление и др. 

mailto:velkovasilviya@gmail.com


 

 

Благодарение на специалността МКМ имах възможността да участвам в 

разработването на СУК в различни по област на дейност и големина фирми, 

което беше добър старт в изграждането на професионалния ми опит като 

мениджър и консултант по качеството. 

 

Защо бих препоръчала на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Възможността за работа на високо и международно ниво след завършване на 

специалността. 

  



 

 

ДАЯНА БОСЕВА  

Инженер качество в  

 
УниПОС ООД 
гр. Плевен, ул. Сан Стефано 47 
Тел.: +359 64 89 11 00 
http://unipos-bg.com/ 
 
E-mail за контакт:  
dayana_boseva@abv.bg  
 

 

 

Завършила специалност „Мениджмънт на качеството и метрология“ (МКМ) през 

2014 година. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Защото МКМ е комбинация от инженерна и икономическа специалност. 

 

С какво ми помогна наученото? 

В работата и кариерата ми помагат познанията ми за ISO стандартите и 

всички методи и техники за подобряване на качеството. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Цикълът PDCA, FMEА анализ, Парето анализ, Анализ на измервателната 

система (MSA), 8D-метод за решаване на проблеми и други методи за 

подобряване на качеството. 

 

Защо бих препоръчала на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Защото такива специалисти се търсят и реализацията е добра в България и 

чужбина. 

http://unipos-bg.com/
mailto:dayana_boseva@abv.bg


 

 

ВЕЛИСЛАВА САВОВА  

Специалист входящ контрол и 
оценка на доставчици в  

 
УниПОС ООД 
гр. Плевен, ул. Сан Стефано 47 
Тел.: +359 64 89 11 00 
http://unipos-bg.com/ 
 
E-mail за контакт:  
velislava911@abv.bg   
 

 

 

Завършила специалност „Мениджмънт на качеството и метрология“ (МКМ) през 

2014 година. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

При проведената кандидат-студентска кампания специалността "МКМ" ми 

направи най-добро впечатление по отношение на реализацията след 

дипломиране. 

С какво ми помогна наученото? 

По-лесна адаптация към новата работна среда благодарение на изучаваните 

съвременни методи. Помогна ми и характерната само за тази специалност 

дисциплина „Индивидуален професионален проект“, която още по-време на 

следването ни подготви за това, какво да очакваме от професията и как да 

имаме реалистична представа за собствените си възможности. 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Метод за организация на работното място 5S, 8D Report към метода за 

решаване на проблеми; извадков контрол, FMEA анализ на риска, PDCA цикъл 

на управление на процеси и др. 

Защо бих препоръчала на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Защото по-лесно се намира работа поради липсата на специалисти в 

областта на качеството и измервателната техника. 

  

http://unipos-bg.com/
mailto:velislava911@abv.bg


 

 

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ  

Инженер контролно-
измервателни прибори и 
апаратура в  

 
"Монтюпе" ЕООД 
гр. Русе, Индустриален парк, 
Източна индустриална зона 
Тел. : +359 (0)82 884 800 
Факс : +359 (0)82 844 395 
http://www.montupet.bg  
 
E-mail за контакт:  
svetko84@abv.bg 
 

 

 

Завършил специалност „Мениджмънт на качеството и метрология“ (МКМ) през 2014 

година. 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Нова специалност с възможност за професионално развитие. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Помага ми успешно да се справям с работата ми като инженер контролно-

измервателни прибори и апаратура. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

От дисциплината „Въведение в качеството“ използвам статистически 

контролни карти (SPC Control Charts) за следене на стабилността на 

процесите. Освен това прилагам и други методи на статистиката. 

 

Защо бих препоръчал на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Защото дава възможност за професионално развитие, а работата ми е 

интересна и разнообразна. 

http://www.montupet.bg/
mailto:svetko84@abv.bg


 

 

ЛЮБОСЛАВ ХРИСТОВ  

Метролог в  

 
АЕЦ "Козлодуй" ЕАД 
гр. Козлодуй 
Тел.: 0973/ 7-21-00 
Факс: 0973/ 7-60-19 
http://www.kznpp.org/  
E-mail за контакт:  
l_hristow@abv.bg  
 

 

 

Завършил специалност „Мениджмънт на качеството и метрология“ (МКМ) през 2013 

година. 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Причините са няколко, на първо място защото щях да съм от първите 

завършили тази специалност в България; защото ще имам широко поле за 

изява след като се дипломирам и защото прецених, че това е специалност с 

бъдеще. (С малко помощ и разяснения от родителите ми) ;) 

 

С какво ми помогна наученото? 

Определено ми помогна да намеря работата, с която искам да се занимавам. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Основно от областта на метрологията, тъй като отговарям за проверката 

на средствата за измерване на разход, ниво и налягане. 

 

Защо бих препоръчал на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Актуалността на материалите, по които се обучават студентите. 

  

http://www.kznpp.org/
mailto:l_hristow@abv.bg


 

 

НИНА ДИМИТРОВА  

Монтажник на електронни 
елементи в  

 
Щайнер Електроник ЕООД 
гр. Русе, бул. "Христо Ботев" №1 
http://www.steiner.bg/bg 
 
E-mail за контакт:  
ninito92vd@abv.bg  
 

 

 

Завършила специалност „Мениджмънт на качеството и метрология“ (МКМ) през 

2015 година. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Кандидатствах за тази специалност, защото отваря доста възможности 

след завършване и помага доста за развитието в кариерен план. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Помогна ми да си намеря работа, да се докажа със знанията, придобити по 

време на обучението, а практическите занятия ми помогнаха доста да 

вникна в основните дисциплини. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Практика на професионален английски език; Одит, анализ и подобрение на 

системи за управление на качеството, Одиторска практика. Тези 

дисциплини ми помогнаха да разчитам и разбирам стандартите, както и да 

мога да работя с тях. Научих се да се изразявам по целенасочено на английски 

език в работната ми среда. 

 

 

 

http://www.steiner.bg/bg
mailto:ninito92vd@abv.bg


 

 

Защо бих препоръчала на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Бих я препоръчала, защото след успешно завършване разкрива много 

възможности, наученото е много полезно в доста насоки и е реално 

приложимо. Специалност като тази се търси доста, както в България, така 

и в чужбина. Хубаво е да има инициативи като тази, защото доста от 

кандидат-студентите рядко са запознати със специалностите, които 

записват, така имат възможност да изберат правилната и да знаят към 

какво да се насочат. Според мен „Мениджмънт на качеството и метрология" 

е специалност, от сорта на „шестица от тотото"!  



 

 

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ                                 

„УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“ 

 

КРАТКА ИСТОРИЯ: 

Магистърският курс „УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО“ (УК) е създаден през 

2002 година като негов създател и пръв координатор е доц. д-р инж. Цвятко 

Корийков. 

 

Първите студенти са приети през академичната 2009-2010 година. От първия 

випуск се дипломират 7 студенти, като до момента специалността са завършили над 

155 магистъра по „Управление на качеството“. Те намират професионална 

реализация във фирми като: АЕЦ Козлодуй, А. Л. Филтър, Витте Аутомотив, 

Доминекс Про, Дунарит, Еконт Експрес, Монтюпе, Септона, Спарки (Русе), 

ВапТех (Плевен), Дипломат Корпорейшън (Луковит), Алкомет (Шумен), Прогрес 

(Стара Загора), Граммер (Трудовец) и др. 

 

Четирима колеги надградиха над магистратурата и продължиха в 

образователната и научна степен „доктор“:  

 гл. ас. д-р инж. Мариана Илиева- завършила в първия випуск на 

специалността и към момента преподавател в Катедра 

"Материалознание и технология на материалите" към Машшинно-

технологичния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

 маг. инж. Данаил Николов (дипломиране 2012 год.) 

 маг. инж. Мариета Станоева (дипломиране 2013 год.) 

 маг. инж. Ангел Генов (дипломиране 2014 год.). 

 

През академичната 2014-2015 година магистърският курс става достъпен не 

само за бакалаври от същата професионална област, а и за бакалаври от други 

области на висшето образование и за професионални бакалаври. Това става 

възможно на база на утвърдените специализирани учебни планове за кандидати с 

различен професионален профил, но с подчертан интерес към системите за 

управление на качеството, интегрираните системи за управление и метрологията. 

  



 

 

СТАНИСЛАВ СПАХИЙСКИ 

Старши инженер качество в  

 
ВИТТЕ Аутомотив България ЕООД  
м-ст Слатина 
ул. Индустриален парк № 19 
BG - 7009 Русе 
Тел.: +359 82-8456-54 
Факс: +359 82-8456-44 
E-mail: info@witte-automotive.bg  
http://www.witte-automotive.bg/  
 
E-mail за контакт:  
stanislav.spahiyski@witte-
automotive.bg  
 

 

 

Завършил специалност „Управление на качеството“ (УК) през 2015 год. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Записах тази специалност, знаейки много малко за нея и все пак приех 

предизвикателството с голям интерес. Сега, като вече завършил, се 

чувствам изключително доволен както от наученото, така и от 

преподавателския екип. „Управление на качеството“ ми даде една друга 

перспектива за възможностите, които имам за развитие, свободата да 

открия себе си, мечтаната си работа и начините да достигна до нея. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Получената образователно-квалификационна степен „магистър“ ми помогна 

в кариерното ми развитие. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

В процеса на следване изучавах множество дисциплини, свързани с 

управлението на качеството, като научих следните методи и техники, 

които прилагам в работата си:  

mailto:info@witte-automotive.bg
http://www.witte-automotive.bg/
mailto:stanislav.spahiyski@witte-automotive.bg
mailto:stanislav.spahiyski@witte-automotive.bg


 

 

 придобих способността да разчитам и тълкувам документи като: 

правила за безопасност, ISO стандарти (от серията ISO 9000, ISO 14001, 

ISO 19011) и по-специално ISO/TS 16949, а не на последно място и да 

създавам различни процедури и наръчници по качество; 

 също така научих правила за бизнес кореспонденция, придобих 

способността да пиша доклади от одити и да говоря ефективно пред 

аудитория. 

Имах възможност да работя с различни математически концепции като: 

теория на вероятностите, статистически контрол на процеса, анализ на 

системи за измерване, както и теория на експеримента. 

 

Защо бих препоръчал на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Защото това е една много перспективна професия в сектора на 

инженерингът и осигуряването на качеството. Специалистите в тази сфера 

са много търсени и в България, а възможностите за кариерно развитие пред 

тях също са големи. 

  



 

 

НЕВЕНА ВЪРБАНОВА  

Технически изпълнител в  

 
„Спарки“ АД 
гр. Русе, ул. Розова долина 1 
Тел.: +359 (82) 885 400 
Факс: +359 (82) 822 472 
E-mail: steelparts@sparkygroup.com 
http://sparkygroup.com/bg/  
 
E-mail за контакт:  
Nevena.Dimova.sr@sparkygroup.com 
 

 

 

Завършила специалност „Управление на качеството“ (УК) през 2015 година. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Записах се в тази специалност, защото видях в нея естественото 

продължение на бакалавърската си степен като Машинен инженер и я считам 

за напълно адекватна на времето, в което живеем и развиващата се 

стандартизация и сертификация на всички продукти и услуги на пазара. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Получената образователно-квалификационна степен „магистър“ ми помогна 

в кариерното ми развитие. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

В процеса на следване изучавах дисциплини, които надградиха и затвърдиха, 

вече наученото от мен и такива, които ми дадоха нови знания и методики. 

 

Защо бих препоръчала на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Определено бих препоръчала специалността УК защото съм доволна от 

наученото. 

mailto:steelparts@sparkygroup.com
http://sparkygroup.com/bg/
javascript:%20internSendMess('Nevena.Dimova.sr@sparkygroup.com')


 

 

ИВО КАРДАНОВ  

Заместник директор качество в  

 
"Еконт Експрес"  
гр.Русе, бул. Тутракан 11 
www.econt.com  
 
E-mail за контакт:  
i_kardanov@econt.com  
 

 

 

Завършил специалност „Управление на качеството“ (УК) през 2012 год. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Прочетох описанието на магистърската програма за обучение и ми допадна 

като цяло, както и преподавателите. При избора ми на магистърска 

програма за мен беше много важно да знам с кои преподаватели ще работя. 

По време на бакалавърската степен са ми преподавали д-р Цветелин 

Георгиев, доц. Цвятко Корийков, както и проф. Бранко Сотиров (който в 

момента е Декан на Машинно-технологичния факултет) и смея да твърдя, 

че стилът им на работа и преподаване е на високо ниво и същевременно 

разбираем за студентите. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Получената образователно-квалификационна степен „магистър  ми помогна 

да си намеря работа точно по специалността. На вторият ден от 

дипломирането си видях обява за работа като „Мениджър Качество“ в 

„Еконт Експрес“ и кандидатствах за нея. Като програма на обучение научих 

доста неща, но може би най-важното е да работя по стандарт, независимо 

от това дали е ISO или друг стандарт. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Управление на качеството, ключови показатели на успеха (Key Performance 

Indicators – KPI). 

http://www.econt.com/
mailto:i_kardanov@econt.com


 

 

 

Защо бих препоръчал на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Да, задължително! Много студенти се ориентират и кандидатстват за 

специалности без да помислят дали искат и дали имат възможност да 

работят по специалността след завършването си. Лично аз смятам, че в 

момента има нужда от кадри точно в тази сфера и стига човек да има 

желание може да намери реализация. 

Днес, дори и 3 години след завършването на магистърската степен по 

„Управление на качеството“, продължавам да поддържам връзка и да 

комуникирам с ръководителя на специалността, както и другите 

преподаватели. 

  



 

 

МАРИЯ ПЕТКОВА  

В момента по майчинство.  
 
E-mail за контакт:  
mcpetkova@gmail.com  

 

 

Завършила специалност „Управление на качеството“ (УК) през 2015 година. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Прецених, че тази магистратура е едно добро продължение на 

бакалавърската ми степен по „Индустриален мениджмънт“. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Дава ми възможност да кандидатствам докторантура в сферата на 

Метрологията и качеството. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Системи за управление на качеството - следя непрекъснато за 

съответствие с желаното качество :) 

 

Защо бих препоръчала на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Препоръчвам специалността най-вече заради практическата насоченост на 

дисциплината и професионализма от страна на преподавателите. На 

преподавателите препоръчвам да продължават в същия академичен дух, да 

се борят с незнанието и още дълги години да отварят вратите за реализация 

пред своите студенти. 

mailto:mcpetkova@gmail.com


 

 

КЪЙМЕТ ШАБАНОВА  

Контрольор качество в  

 
"Алкомет АД"  
гр. Шумен 
Втора индустриална зона, 
Тел.: +359 54 858 601 
http://alcomet.bg  
 
E-mail за контакт:  
katynka@mail.bg   
 

 

 

Завършила специалност „Управление на качеството“ (УК) през 2014 год. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Изборът на тази специалност е мотивиран от интереса, който проявявам 

като цяло към качеството на стоки, които закупувам. От тук идва и 

желанието ми да се усъвършенствам в отделите по качество на 

индустриални фирми, в стремежа си да работя за подобряване на 

качеството. 

 

 

С какво ми помогна наученото? 

Благодарение на образованието, което получих в РУ "Ангел Кънчев", успях да 

си намеря работа по специалността в сферата на качеството. В 

професионалната си кариера не срещнах трудности, тъй като по време на 

образованието си по специалността „Управление на качеството“ аз бях 

придобила необходимите теоретични знания. Бях получила не само нужната 

теоретична подготовка по дисциплините, но и притежавах в значителна 

степен и практически умения, благодарение на одиторските практики, 

които бяха организирани по специалността. 

 

 

 

http://alcomet.bg/
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Кои методи и техники прилагате в работата си? 

В процеса на работа непрекъснато използвам стандарта ISO 9001:2008. 

Прилагам методи и техники, които съм изучавала по време на обучението 

ми. Следя за степента на съответствие на произвежданата от нас 

продукция с изискванията за качество на клиента. 

 

Защо бих препоръчала на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Бих препоръчала мои приятели да кандидатстват в същата специалност, 

защото има реализация в сферата на качеството. Търсят се млади кадри, 

чиято мотивация е основен актив към управление на качеството на 

продукцията.  



 

 

ИВАН ВЕЛИКОВ  

Мениджър поддръжка в  

 
"Септона България АД"  
гр. Русе, бул. "Липник" 155 
Тел.: +359/82/840-498  
Факс: +359/82/844-154  
http://www.septona-bg.com  
 
E-mail за контакт:  
i.velikov@septona-bg.com   
 

 

 

Завършил специалност „Управление на качеството“ (УК) през 2012 год. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Кандидатствах тази специалност, защото тя разширява възможностите ми 

за бъдеща реализация. 

 

С какво ми помогна наученото? 

В началото с намирането на работа, а след това с кариерното ми развитие. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Управление на качеството, ключови показатели на успеха (Key Performance 

Indicators – KPI). 

 

Защо бих препоръчал на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Защото считам за полезни приложенията в сферата на дисциплините, 

застъпени в магистърския курс. 

  

http://www.septona-bg.com/
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ПЕТЪР ЦВЕТАНОВ  

Специалист качество в  

 
„Дипломат Корпорейшън“ ООД  
гр. Луковит,  ул. „Димитър Талев” 2 
www.diplomatcorporation.bg ; 
www.diplomat.bg ; 
http://store.diplomat.bg 
 
E-mail за контакт:  
petar.tsvetanov@diplomat.bg;  
petar.tsvetanov@ekspertite.bg   
 

 
 

Завършил специалност „Управление на качеството“ (УК) през 2012 год. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Кандидатствах тази специалност, защото търсех нещо различно и ново  в 

сравнение с това,  което бях учил до тогава. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Наученото ми помогна да израсна в сферата на качеството, като това бе 

едно стъпало до ниво, което не може да се случи в никоя друга организация, 

предлагаща обучение. Научи ме да мисля, да търся все по-нови и нови неща, 

да съм последователен в действията си и да докарвам нещата до успешен 

край. Получената образователно-квалификационна степен Магистър 

„Управление на качеството“ ми помогна да си намеря работа по 

специалността и да развия кариерата си. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

В процеса на следване изучавах дисциплини, които ми помогнаха да прилагам 

различни методи и техники в работата си. Основните дисциплини, които 

изучавах, бяха стандартите: ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011, ISO 14001 

и ISO 18001; подплатени с практически упражнения, които бяха основата на 

едно добро начало. Основните  методи и техники, които използвам в 

работата ми са количествен и качествен (алтернативен) контрол. 

http://www.diplomatcorporation.bg/
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Защо бих препоръчал на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Да,  бих препоръчал на познати да кандидатстват за тази специалност  по 

една много проста причина – Качество на ниво. Обученията, които се 

предлагат, се базират основно на практически занятия, които те пускат в 

действие веднага, с увереността, че знаеш какво и как да направиш.  

Много от хората, които работят в сферата на качеството, под една или 

друга форма, посещават  курсове в лицензирани сертифициращи организации. 

Тези курсове са от порядъка на 1 седмица обучение, след което участниците 

в курса получават документ, и по-точно документът „Вътрешен одитор по 

9001-19011”. Тези курсове се състоят основно в разглеждане на 

стандартите, тълкуването им и в крайна сметка няма нищо налице.  

Получаваш документ и всичко си остава по старому – никакъв практически 

опит като работа, а за мислене да не говорим. Това е една от причините, 

поради която подкрепям тази специалност – обучение,  базирано на 

практически занятия, в реални условия. 

Имам една препоръка - от тази специалност излизат готови одитори – 

направете необходимото, за да получават сертификат и така да  се затвори 

цикълът P-D-C-A! 

 

Какво не успях да науча, а смятам, че е полезно в моята работа?: 

Няма такова нещо. Основата я имах, трябваше ми само поле на действие - и 

го получих: 

3 надзорни одита от външни организации; 2 сертификационни одита, 

защитени с успех  и 1 външен одит,  като консултант, за 3 години работа 

по специалността. 

  



 

 

СТАНИМИРА БОЖКОВА  

Технолог в  

 
"Устрем " ООД  
гр. Свищов 
Тел.: 0631/60327 - Управител 
0631/60327 - Производствен отдел 
Факс: 0631/60326 
http://www.ustrem.hit.bg  
 
 
E-mail за контакт:  
mir4e_90@abv.bg 
 

 

 

Завършила специалност „Управление на качеството“ (УК) през 2015 год. 

 

Защо кандидатствах и се записах в тази специалност? 

Мотивите са няколко. На първо място защото ще имам широко поле на 

професионално развитие след като се дипломирам, и защото прецених, че 

това е специалност с бъдеще. 

 

С какво ми помогна наученото? 

Помогна ми да  намеря работата, с която искам да се занимавам. 

 

Кои методи и техники прилагате в работата си? 

Основно от областта на системите за управление на качеството, тъй като 

отговарям за контрол на документите и дали се водят редовно. 

 

Защо бих препоръчала на приятели и познати да кандидатстват в същата 

специалност?  

Защото материалите, по които се обучават студентите, са актуални и 

съвременни.  

http://www.ustrem.hit.bg/
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МЛАДЕЖКИ КЛУБ ПО КАЧЕСТВО  

 

 

 

Клубът по качество е учреден на 26 май 2014 год. Той е предназначен за 

всички личности, за които качеството е повече от модерна дума. Учреден е по 

инициатива на гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, който повече от 10 години преподава 

дисциплини, свързани с управлението на качеството. Идеята е подета от 

регионалната организация „Сдружение Клуб 9000“, която е национален лидер в 

областта на качеството. 

Първоначално в Младежкия клуб по качество членуват от студенти, 

обучаващи се в бакалавърската специалност „Мениджмънт на качеството  и 

метрология“ и в магистърския курс по „Управление на качеството“, както и 

завършили студенти (алумни) от същите специалности. 

Клубът е отворен за всички младежи, интересуващи се от управление на 

качеството независимо от тяхната конкретна специализация или образователно-

квалификационна степен. 

 

 

Ръководител:  

гл. ас. д-р Цветелин Георгиев,  

катедра Технология на машиностроенето и металорежещи машини към Факултет 

Машинно-технологичен 

 



 

 

За контакти: 

Тел.: 082 888 493 

GSM: 0889 631080 

E-mail: tzgeorgiev@uni-ruse.bg  

Web: https://www.uni-ruse.bg/students/clubs-and-groups/quality-

club/Pages/default.aspx 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338122460  
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https://www.uni-ruse.bg/students/clubs-and-groups/quality-club/Pages/default.aspx
https://www.uni-ruse.bg/students/clubs-and-groups/quality-club/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338122460

