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ABSTRACT: The developing of procedures for incoming inspection of raw materials depends primarily on
the structure, size and type of industrial plant. The need to develop similar procedures for each industrial plant
is undeniable, which is confirmed by the system requirements for quality management according to ISO
9001/2008, clause 7.4.3, "Verification of purchased product. The ensuring that purchased product meets speci-
fied purchase requirements. In anticipation of product verification at the supplier, the organization must deter-
mine the information to purchase the intended verification arrangements and methods for placing the product".
With the implementation of the procedure developed for the control input will improve the work organization of
logistics units resulting distribution of responsibilities and use competencies of different categories of staff in
various departments and management levels will generally increase the effectiveness of management processes
in industrial plant.
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Въведение

В днешно време все повече индустриални
предприятия насочват усилията си към пред-
варително разработване на процедури за из-
пълнение на дейности, които взаимосвързано
водят до подобряване на процесите, осигуря-
ващи високо качество на продуктите и на тази
база да създават възможности за формиране
на конкурентни предимства (Петков, 2004).
Възприемането на този подход е свързано с
осъзнатата икономическата целесъобразност
да се инвестира в усъвършенстване на проце-
сите за осигуряване на по-добро качество на
продуктите, вместо да се предприемат дейст-
вия след установяване на дефектите, когато
загубите от направените разходи са невъзвра-
тими (Бенчева, 2008).

В условията на глобализираща се иконо-
мика и световна икономическа криза, нараст-
ваща конкуренция и непрекъснат ръст на це-
ните на материални ресурси, един от основ-
ните проблеми пред индустриалните предп-
риятия у нас е доставянето на по-голяма
стойност, на по-високо качество, и на по-
ниска цена. Този проблем поставя пред фир-
мите сложната задача за създаване на  нов
подход при решаване на сложните, вероятно
противоречиви, финансови уравнения за на-

маляване на цените на суровините и материа-
лите при запазване на високото им качест-
во(Ангелов, 2007). Значителна част от разхо-
дите за материали и компоненти в съвремен-
ните производства достигат нива между 50%
и 90 %  от общите разходи на крайния про-
дукт. Всичко това води до търсене на нови
начини и адаптиране на известни модели за
доставка на суровини и материали (Македон-
ска, 2001).

Индустриалните предприятия обикновено
се построяват за производство на големи ко-
личества продукция, т.е. те са многотонажни
производства. В тях работят най-често от
1000 до 10000 работници.

В комплекса на едно индустриално предп-
риятие влизат следните обекти:

A. Производствени цехове включително
складове за суровини и готова продукция.

Б.  Общозаводски обекти за контрол и ав-
томатизация: централна заводска лаборатория
(ЦЗЛ), КИП и А (отдел за контролноизмерва-
телни прибори), ОТКК (отдел за технически и
качествен контрол), ЕИЦ (електронно изчис-
лителен център) и др.

В. Водоснабдяване и канализация – водни
помпени станции за производствения пожа-
ропитеен водопровод с инсталация за пречис-
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тване на отпадните води, система за оборотно
водоснабдяване и др.

Г. Енергоснабдяване – електроцентрали,
котел-утилизатор с турбогенератор, котелна
станция, рекуператор за производство на пара
с ниски параметри, трансформаторна и разп-
ределителна станция, мрежа за снабдяване с
пара и газ, кабелни мрежи и др.

Д. Транспортно стопанство и връзки – же-
лезопътни и автомобилни пътища, локомо-
тивно депо, автомобилни гаражи, телефонна
станция, пожарна сигнализация и др.

Е. Ремонтно монтажни служби – ремонтно
механичен, строително-ремонтен и електро-
ремонтен цех, складове за резервни части и
материали.

Ж. Обекти с административно и спомага-
телно предназначение: управление на про-
мишленото предприятие, професионално-
учебен център, проектоконструкторски отдел,
пожарно депо, медицински пункт, стол и др.

Резултатите от дейността на промишлено-
то предприятие в значителна степен зависят
от начина,  по който то се управлява,  т.  е.  су-
бективният фактор оказва съществено значе-
ние върху постигнатите технико-икономичес-
ки показатели на производството.

Целта на настоящото изследване е на
основата на изискванията на системите за уп-
равление на качеството съгласно стандартите
и директивите на Европейския съюз, да се
разработи процедура за надежден и ефикасен
входящ контрол на суровините и материалите
в едно индустриално предприятие. За пости-
гането на тази цел ще бъдат решени следните
задачи:
1. Определяне на реда, изискванията и взаи-
модействията между структурните единици
от дадено промишлено предприятие при осъ-
ществяване на входящ контрол на закупените
стоки, гарантиращ, че удовлетворяват пред-
варително определените изисквания и могат
да изпълнят предназначението си, както и да
бъдат влагани в производството.
2.  Определяне на вида и обхвата на извърш-
вания входящ контрол, както и на реда за уп-
равление на констатирани отклонения и несъ-
ответствия по време на контрола,  с цел недо-
пускане приемане и влагане в производството
на некачествени стоки.
3. Определяне и разграничаване на  отговор-
ностите на ръководителите и специалистите
от различните структурни звена на промиш-
леното предприятие при дейността по осъ-
ществяване на входящ контрол на доставките.

Основна част

Обект на изследването е индустриално
предприятие с голям капацитет на промиш-
лено производство,  в което са застъпени
всички структурни звена, и при което е въве-
дена система за управление на качеството
съгласно ISO 9001/2008.

Предмет на изследване са отговорностите
и взаимодействието на различните структур-
ни звена, ръководители и специалисти при
приемане на доставки от суровини и материа-
ли и методите за осъществяване на контрол,
съобразно изискванията на стандартите и ди-
рективите на Европейския съюз.

Ползата от създаването на подобна проце-
дура може да се определи при практическото
й приложение при приемане на стоки, доста-
вени на територията на конкретно промишле-
но предприятие от външни доставчици на су-
ровини, материали, полуфабрикати и оборуд-
ване.

I. Цел и предназначение.
Процедурата определя:

1. Редът, изискванията и взаимодействията
между структурните единици в дадено про-
мишлено предприятие при осъществяване на
контрол на закупените стоки при доставката
им, гарантиращ че удовлетворяват предвари-
телно определените изисквания и могат да
изпълнят предназначението си, както и да бъ-
дат влагани в производството.
2. Видът и обхватът на извършвания входящ
контрол, както и редът за управление на кон-
статирани отклонения и несъответствия по
време на контрола, с цел недопускане прие-
мане и влагане в производството на некачест-
вени стоки.

II. Област на приложение.
Процедурата може да се прилага при при-

емане на стоки, доставени на територията на
дадено промишлено предприятие от външни
доставчици на суровини, материали, полу-
фабрикати и оборудване.

Процедурата определя реда, по който си
взаимодействат различните структурни
единици на промишленото предприятие при
доставяне, приемане, съхранение и
използване на химикали, реагенти, машини/
оборудване, материали и/или резервни части
от външни доставчици и какви са задължени-
ята на ръководителите от различните нива на
управление.
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III. Описание.
Основни положения
Изискванията (параметри, качество, мате-

риал за изработка, придружаващи документи,
методи за изпитване и др.) за закупуваните
стоки се определят за всяка конкретна заявка,
в зависимост от нейното предназначение, на
основание на:

- предварително одобрени проекти;
- технологична документация;
- технически изисквания съгласно прило-

жимите стандарти;
- изискванията на европейското законода-

телство, свързано с регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химичес-
ките вещества;

- определени съществени изисквания -
съгласно директивите на Европейския съюз
от така наречения “Нов Подход”,  Закон за
технически изисквания към продуктите и съ-
ответните наредби.

Определените и одобрените изисквания
към закупуваните стоки се документират ед-
нозначно в спецификации или приложения
към договори за закупуване/доставка.

При получаване на всички доставки и пре-
ди тяхното приемане се осъществява входящ
контрол за установяване на съответствието на
договорените изисквания с характеристиките
и параметрите на доставените стоки.

Първоначален контрол на доставката и
следващи контроли на качеството на стоките
се осъществяват задължително преди разто-
варване на стоките.

Контролът на закупувани стоки трябва да
бъде съобразен с:

- характера на стоката;
- условията на сключените договори за

доставяне;
- идентифицираните изисквания;
- вида на доставката
- осигуреността на лабораториите, извър-

шващи входящ контрол (апаратурно оборуд-
ване, методи за изпитване, реактиви).

Подготовка на доставката.
Доставките се извършват по реда и усло-

вията в сключените договори. Изпълнителят
по съответния договор от материално-техни-
ческото снабдяване и специалист митница
организират и изпълняват следните дейности,
свързани с доставката и нейната обработка:

- Митническа обработка на доставките при
внос в Европейски съюз;

- Снемане на пломбата от превозното
средство - съгласно закона за Митниците е

задължение на митническия инспектор или на
упълномощеното от него лице;

- Подаване на документи за издаване на
разрешителни и лицензии от Министерство
на финансите, Министерство на околната сре-
да и водите, Министерство на здравеопазва-
нето, Комисията по прекурсорите и други
държавни институции, за стоките, подлежащи
на разрешителен или регистрационен режим;

- Организиране на транспортирането на
доставките при необходимост;

- Застраховка на стоката при необходи-
мост;

- Проследяване на движението на стоката
от пункта на експедиция до пристигането й в
склада;

- Задължително уведомяване предварител-
но на заявителя и техническите лица, участ-
ващи при приемането и входящия контрол за
датата/времето на пристигане на договорена-
та стока на територията на предприятието.

Първоначалният контрол на доставката
включва:

Проверка на финансови и транспортни съ-
проводителни документи.

Изпълнителят по договора при пристигане
на доставката на територията на предприятие-
то извършва проверка за наличието на ком-
плекта документи, съпровождащи стоките:

- Фактури;
- Транспортни документи;
- Опаковъчни листи за идентификация на

техническите средства по нетно тегло, асор-
тимент и количество;

- Потвърждение, че стоките са освободени
от митница;

- Други придружаващи документи (съг-
ласно договора).

При установяване на липси на съпроводи-
телни документи или непълни реквизити,
приемащото лице информира съответен ръко-
водител от материално-техническото снабдя-
ване.

- Проверка съответствие на договорирани
и доставени количества.  Изпълнителят на до-
говора извършва първоначална проверка на
количеството по документи – съответствие
между договора и съпроводителните доку-
менти:

Ако документираното количество съответ-
ства на договореното – за цялостна или пое-
тапна доставка, изпълнителят организира и
изпълнява последващи действия за проверки
и контроли по приемането;
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- Ако документираното количество не съ-
ответства на договореното - за цялостна или
поетапна доставка, изпълнителят информира
съответния ръководител от материално-тех-
ническото снабдяване за предприемане дейс-
твия за неизпълнение на договора.

Проверка състоянието на доставката.
Преди стоката да бъде снета от превозното

средство, изпълнителят по договора и отго-
ворникът на съответния склад извършват
оглед за съответствие с транспортните доку-
менти и целостта на опаковките (палети,
пачки, пакети, варели и кашони).

При констатиране на нарушени опаковки
и/или повреди, изпълнителят по договора и
отговорникът на склад предприемат съответ-
ните действия. Ако не са констатирани несъ-
ответствия, изпълнителят по договора, съгла-
сувано със съответения ръководител:

- дава разрешение за разтоварване, ако не
са необходими последващи проверки и конт-
рол;

- организира и изпълнява последващи дей-
ствия и контроли по приемането.

Проверка на означения и маркировки.
Изпълнителят по договора и отговорникът

на съответен склад извършват проверки за на-
личие на етикети и/или маркировки на стока-
та, в зависимост от нейния вид:

- когато такава се изисква от наредбите по
чл. 7 от Закона за техническите изисквания
към продуктите и/или с изискванията за еко-
проектиране (за енергопотребяващите про-
дукти);

- в съответствие с Наредба за реда и начи-
на на класифициране, опаковане и етикетира-
не на химични вещества и смеси за химикали,
реагенти, катализатори и масла;

- идентификация на материали /марка на
метали/ вид кабели, в съответствие със стан-
дартите за означаване ;

- срок на годност.
При констатиране на липса или нарушени

означения/маркировки, приемащото лице
уведомява по телефона съответен ръководи-
тел от материално-техническото снабдяване
за предприемане на съответните действия.

Проверка на документи, придружаващи
стоката.

При приемане на химикали и реагенти,
изпълнителят по договора проверява за
наличие на информационни листи за безопас-
ност на български език с включен номер по
REACH и в съответствие с Приложенията за
вещества, за смеси и за особени вещества

(Регламент (ЕО) 1907/2006). За проверка на
съответствие с договорираните стойностите
на показателите на качеството, изпълнителят
на съответния договор проверява за наличие
на протоколи от изпитвания или сертификати
за качество.

Изпълнителят на договора отразява
резултата от извършената проверка на
придружаващите документи в приемо – пре-
давателен протокол.

При констатирани липси/несъответствия с
договорираните условия, информира съответ-
ния ръководител от материално-техническото
снабдяване за предприемане последващи
действия.

При първоначално получаване на инфор-
мационен лист за безопасност за дадено ве-
щество, съответният ръководител от матери-
ално-техническото снабдяване организира
оценяване съответствието с изискванията за
съдържание и оформление, съвместно с пред-
ставител на Промишлена безопасност и ръко-
водител отдел качество.

Договарянето на закупуването на
продукти, за които са определени съществени
изисквания и/или изисквания за екопроекти-
ране (обхванати от директивите от Новия
подход)  трябва да включва задължение на
доставчика да предоставя задължителните по
съответната Наредба/Наредби документи,
потвърждаващи съответствието.

При пристигане на заявените машини/обо-
рудване съответният ръководител отдел от
материално-техническото снабдяване уведо-
мява началника на Техническа служба и На-
чалника на цеха - заявител за местонахожде-
нието на доставката на територията на пред-
приятието. Входящия контрол на доставената
битова техника се организира от Ръководи-
теля на Административен отдел като се прив-
личат при необходимост съответните техни-
чески специалисти в зависимост от вида на
доставката. Началникът на Техническа служ-
ба осигурява присъствието на съответните
технически специалисти, в зависимост от то-
ва в обхвата на коя/кои наредби попада съот-
ветната машина/оборудване. Началникът на
съответният цех осигурява присъствие на ин-
женер-механик, специалист КИП, енергетик
на цех. Сформираната комисия за входящ
контрол проверява за наличие, пълнота и ко-
ректност на документите, потвърждаващи съ-
ответствието:

- Наличие на техническо досие или техни-
ческа документация;
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- Придружени с приложени към машината
необходими инструкции и/или указание на
български език;

- Оценено съответствие със съществените
изисквания, съгласно процедура, приложима
за вида/категорията продукт

- Декларация за съответствие относно
форма/съдържание, оформление, валидност,
както и отговорността за издаването на дек-
ларацията съгласно съответната наредба (при-
ложима за вида/категорията продукт) или съ-
образно общите изисквания към декларация
за съответствие от доставчика (БДС EN ISO/
IEC 17050-1);

-  Маркировка за съответствие „СЕ”  и до-
пълнителна маркировка, когато такава се
изисква от наредбите по чл.  7  от Закона за
техническите изисквания към продуктите;

- ЕО сертификат за ЕО изследване на типа
(ако е определено като приложима за съот-
ветната доставка);

- ЕО сертификат за ЕО изследване на про-
екта (ако е определено като приложима за съ-
ответната доставка);

- Гаранционна карта;
- Съответствие между датата на производ-

ство и датата на издаване на документите,
потвърждаващи качеството (протоколи от из-
питвания, сертификати и др.)

Изпълнителят на договора отразява резул-
тата от извършения контрол на придружава-
щите документи в приемо – предавателен
протокол.

Документи, придружаващи материали и
резервни части.

При пристигане на заявените материали
и/или резервни части (извън комплектните
доставки), ръководителят от материално-
техническото снабдяване задължително уве-
домява началника на Техническа служба и
началник Цеха – потребител за местонахож-
дението на доставката на територията на
предприятието. Началникът на Техническа
служба осигурява присъствието на съответ-
ните технически специалисти, в зависимост
от вида и направлението на доставката:

- Отговорното техническо лице за достав-
ките на механооборудване;

- Отговорното техническо лице за достав-
ките на КИП оборудване;

- Отговорното техническо лице за достав-
ките на електрооборудване;

- Специалист Технически надзор;
- Представител на Техническа Диагности-

ка – в качеството на експерт при извършване

на контрол за съответствие със съпровожда-
щи доставката сертификати и стандарти за
метали и металопродукция и визуален оглед
(за дефекти с излаз на повърхността)  –  при
необходимост;

- Началника на цеха осигурява присъствие
на съответния инженер механик /КИП/ енер-
гетик.

След установяване на съответствия от
всички проверки, съответния ръководител от
материално-техническото снабдяване сфор-
мира комисия за входящ контрол съвместно с
посочените технически специалисти в зави-
симост от вида/направлението/заявителя на
доставката.

Сформираната комисия за входящ контрол
проверява за наличие, пълнота и коректност
на документите, потвърждаващи съответст-
вието (съобразно договорираните условия):

- Наличие на придружаваща техническа
документация - инструкции/указания/схеми
за монтаж на производителя;

- Документи, потвърждаващи вида на ма-
териала; работна среда и технически условия
на експлоатация; технически характеристики
/обхват, клас на точност, изпълнение и
др.основни характеристики/;

- Валиден сертификат за качество;
- Протокол/и от изпитвания;
- Гаранционна карта;
-  Декларация за съответствие в случаите,

когато се изисква декларацията да придружа-
ва продукта, във форма/съдържание съгласно
съответната наредба (приложима за вида про-
дукт) или съобразно общите изисквания към
декларация за съответствие от доставчика,
посочени в БДС EN ISO/IEC 17050-1 относно
съдържание, оформление, валидност, както и
отговорността за издаването на декларацията;

- Нанесена маркировка за съответствие
„СЕ” и допълнителна маркировка, когато та-
кава се изисква от нормативна уредба;

- Съответствие между датата на производ-
ство и датата на издаване на документите,
потвърждаващи качеството (протоколи от из-
питвания, сертификати и др.).

Изпълнителят на договора отразява резул-
тата от извършения контрол на придружава-
щите документи в приемо – предавателен
протокол.

Приемане на стоки без контрол на качест-
вото.

Разрешение за приемане без следващи кон-
троли на качеството може да се даде от съот-
ветния ръководител от материално-техничес-
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кото снабдяване, на основание на списък за
нерискови стоки, изготвен от началник на
управление Материално-техническо снабдя-
ване, съгласуван с потенциалните заявители
(началници на цехове, началник Механична
служба, началник Ел.служби, началник КИП,
началник Технологичен отдел), началник Ад-
министративен отдел и началник Промишле-
на безопастност.

Следващ контрол на качеството и приема-
не на стока.

Контрол на качеството на доставените
стоки се осъществява след установяване на
съответствия от всички необходими провер-
ки. Качеството на стоките се контролира след
разтоварване само в случаите, когато не може
да бъде извършено:

- Представително пробовземане;
- Оглед/контрол на едрогабаритни достав-

ки;
- Оглед/контрол на комплектни доставки;
- Оглед/контрол на опаковани стоки – па-

лети, кашони;
- Труднодостъпни точки за оглед/контрол.
Разрешение за разтоварване преди получа-

ване на резултатите от контрол на качеството
може да се даде от съответния ръководител от
материално-техническото снабдяване след
съгласуване с началника на цеха и началника
на Технически служби. Дейностите по кон-
трол на качеството се организират от съот-
ветния ръководител от материално-техничес-
кото снабдяване съвместно със специалистите
от различните служби и представител на зая-
вителя на стоката (в зависимост от вида/на-
правлението).

Контрол при доставка на химикали и реа-
генти.

Контрол на качеството на доставени хими-
кали и реагенти се извършва по документи и
чрез възлагания на допълнителни анализи или
изпитване на стоката.

Възлагане на изпитвания на химикали и
реагенти.

Ежегодно началникът на Технологична
служба утвърждава Класификатор за изпитва-
не на входящите суровини на цеховете – по-
требители на съответната суровина. Изпълни-
телят на съответния договор осигурява съот-
ветствие между метода за изпитване, посочен
в изискванията и този, прилаган от произ-
водителя/доставчика още на етапа на догово-
риране. Изпълнителният Директор по предло-
жение на началника на Технологична служба
утвърждава обема лабораторни анализи, не-

обходим за осигуряване на входящ контрол в
съответствие с утвърдените изисквания, кои-
то ще се извършват в Химическата лаборато-
рия на предприятието. Изпълнителят на дого-
вора от материално-техническото снабдяване:

- уведомява началника на Химическата ла-
боратория за необходимост от анализ на дос-
тавка като посочва продукта, времето, место-
нахождение – склада на материално-техни-
ческото снабдяване или цеха;

- предоставя на началника на химическата
лаборатория и на началника на цеха, приемащ
стоката, копие от документите, придружава-
щи доставката (протокола от изпитвания /сер-
тификат за качество);

Отговорника на склада изготвя Заявка за
входящ контрол, която предава на представи-
теля на Химическата лаборатория, пристигащ
за вземане на пробата за изпитване (за стока,
приета в склад на материално-техническото
снабдяване).

Пробоотбирането от авто и ж.п. цистерни
се извършва от персонал на приемащият цех,
в присъствието на представителя на химичес-
ката лаборатория, който осигурява съдове и
присъства при вземане на проби от авто и жп-
цистерни.

Пробоотбирането от опаковките (торби,
чували, варели и други) в складове на матери-
ално-техническото снабдяване се извършва от
представителя на химическата лаборатория,
със съдействието на лицата от приемащите
складове. Заводската химическа лаборатория
осигурява съхранението на взетата проба от
складовите стопанства, като:

- разделя взетата проба на работна и конт-
ролна;

- съхранява контролна проба от изпитвана-
та партида:

· без отклонения от качествените
показатели - в продължение на една
седмица;

· с отклонение от качествените показате-
ли - до вземане на решение за влагане в
производство или до поканване на Не-
зависима Инспектираща Организация.

- регистрира пробите в дневник за входящ
контрол;

- идентифицира пробите с етикет, който
съдържа следната информация: Продукт;
Доставчик; Количество; Вагон/кола/цистерна:
№; Потребител; Дата; Взел пробата (фамилия,
подпис).

Химическата лаборатория издава анализно
свидетелство с резултати от изпитването, кой-



197

то съдържа следните данни: заявка за входящ
контрол; наименование на продукта; произ-
водство-потребител; фирма-доставчик; парти-
да №; количество; превозното средство №;
дата на получаване; резултати от изпитването
(показатели, методи, норма, резултат); подпис
на ръководител на лабораторията. Анализно-
то свидетелство се издава по един брой за:
лабораторията, началника на цеха, отговорни-
ка на склада и материално-техническото
снабдяване.

При повече от един потребител на дадена
суровина, екземпляр от анализното свидетел-
ство се предоставя за всеки един от тях.

Ако стойностите на показатели в анализ-
ните свидетелства съответстват на тези, посо-
чени в договора, стоката се приема.

При установяване на несъответствие меж-
ду договорираните и установените от лабора-
торните изпитвания стойности на показатели-
те на доставените суровини (съгласно прото-
кол от Химическата лаборатория), изпълните-
лят на договора уведомява съответния ръко-
водител материално-техническото снабдяване
и се предприемат последващи действия. До-
пълнителен контрол без възлагане на анализи
и изпитвания се осъществява в случаите за:

-  Стоки,  включени за текущата година в
Регистър на суровините, неподлежащи на
входящ контрол, утвърден от началника на
Технологичен отдел. В този случай:

· Ако стойностите на основните показа-
тели в представените от доставчика
сертификати/протоколи съответстват на
тези, посочени в Регистъра на сурови-
ните, неподлежащи на входящ контрол
на цеха – потребител, стоката се приема
без входящ контрол;

· Ако се установи разлика между стой-
ностите на договорираните показатели
и тези в представените от доставчика
сертификати/протоколи, изпълнителят
на договор уведомява съответният ръ-
ководител от материално-техническото
снабдяване за предприемане на послед-
ващи действия.

- Стоки със спецификации, различни от
посоченитете изискванията, за които е прове-
ден лабораторен и/или промишлен експери-
мент, на базата на който е изготвен протокол
с решение за приемане или отхвърляне на
продукта. Протоколът се утвърждава от на-
чалника на Технически служби в предприяти-
ето и се разпространява до началника на ма-
териално-техническото снабдяване, начални-

ка на Технологичен отдел и началника на це-
ха - потребител на суровината;

- Лични предпазни средства, за които са
проведени предварителни промишлени изпи-
тания, получили одобрение и положителна
оценка с препоръки за използване, и са вклю-
чени в единния регистър на средствата за ин-
дивидуална защита на предприятието. Опре-
делените отговорни лица за провеждането на
промишлените изпитания осъществяват вхо-
дящ контрол на доставените образци за съот-
ветствието им с приложимите стандарти, тех-
нически изисквания, качество, комплектовка.

Входящ контрол на количеството на доста-
вените химикали и реагенти.

За установяване на точното количес-
тво/обем на доставената стоки, изпълнителят
на договора или приемащото лице (за стоки с
авто и ж.п.цистерни) организира преброява-
не/претегляне на стоката в зависимост от вида
на опаковката/доставката.

При установяване на несъответствие меж-
ду договорираните и установените в резултат
на претегляне/преброяване количества на дос-
тавените суровини несъответствието се доку-
ментира и се предприемат последващи дей-
ствия.

Приемане химикали и реагенти.
Приемане на химикали и реагенти се дава

от изпълнителя по договора след потвържда-
ване на съответствието с договорираните по-
казатели на качеството. Разрешение за прие-
мане може да се даде и без допълнително по-
твърждаване на съответствието с договорира-
ните показатели на качеството от съответния
ръководител от материално-техническото
снабдяване, след съгласуване с началник на
цеха и началник на Материално-техническо
снабдяване. В този случай продуктите се:

- Заприхождават/завеждат съгласно Плана
за документооборота на предприятието, съоб-
разно задълженията на отговорника на склада
и материално-отговорното лице в реагентно
стопанство, ако с доставчика не е договори-
рано, че правото на собственост ще премине
след получаване на резултати от лабораторни
анализи.  След получаване на резултат от до-
пълнителното потвърждаване и установяване
на несъответствие се предприемат действия
за предявяване на искове по съответния ред.

- Приемат на отговорно пазене чрез офор-
мяне на приемо-предавателен протокол, под-
писан от началника на Складово стопанство,
изпълнителя на договора, МОЛ от цеха респ.
отговорника на склада и лицето, предало сто-
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ката, ако с доставчика е договорирано, че пра-
во на собственост ще премине след получава-
не на резултати от лабораторни анализи.

Контрол при доставка на машини/оборуд-
ване/части.

Машините/оборудването включително и
части, предназначени за монтиране на тях се
разработват, произвеждат и внасят в страните
от Европейската общност в съответствие с
определени съществени изисквания и/или
изисквания за екопроектиране. Всеки про-
дукт, за който са определени съществени
изисквания и/или изисквания за екопроекти-
ране,  се пуска на пазара и/или се пуска в
действие след оценяване и удостоверяване на
съответствието му с тези изисквания. Същес-
твените изисквания третират предимно рис-
ковете, свързани с използването на продукти-
те. Продуктите, които отговарят на тези изис-
квания, трябва да бъдат разрешени от различ-
ните страни-членки за техните съответни па-
зари. Задължението да бъде оценено и удос-
товерено съответствието на продукта е на
производителя или на други лица, определени
в наредбите и/или в мерките по прилагането.
Вносителите са длъжни да пускат на пазара
само продукти, чието съответствие е оценено
и удостоверено от лица, получили разреше-
ние за това. Като примери за продуктите, ко-
ито са обхванати от директивите за екопроек-
тиране, могат да послужат Директива 2005/
32/ЕО за създаване на рамка за определяне на
изискванията за екодизайн към енергоемките
продукт и Директива 2009/125/ЕО за създава-
не на рамка за определяне на изискванията за
екодизайн към продукти, свързани с енерго-
потреблението.

Приемане на доставени машини/оборудва-
не.

Разрешение за приемане на машините/обо-
рудването се дава от съответния ръководител
от материално-техническото снабдяване след
потвърждаване на съответствието, докумен-
тирано с протокол (с подписите на комисията
за входящ контрол след извършване на кон-
тролите). Отговорникът на склада, на основа-
ние полученото разрешение, организира при-
емането, подготовката за разтоварване и под-
реждането в склада на материално-техничес-
кото снабдяване.

Разрешение за приемане може да се даде и
без допълнително потвърждаване на съответ-
ствието с договорираните изисквания и тех-
нически параметри от съответния ръководи-
тел от материално-техническо снабдяване

след съгласуване с началника на цеха и на-
чалника на технически служби. В този случай
продуктите се:

- Заприхождават/завеждат съгласно Плана
за документооборота на предприятието, съоб-
разно задълженията на отговорника на скла-
да/МОЛ от цеха, ако с доставчика не е дого-
ворирано, че правото на собственост ще пре-
мине след получаване на резултати от изпит-
вания/тестове. След получаване на резултат
от допълнителното потвърждаване и устано-
вяване на несъответствие се предприемат
действия за предявяване на съответните иско-
ве;

- Приемат на отговорно пазене чрез офор-
мяне на приемо-предавателен протокол, под-
писан от началника на Складово стопанство,
изпълнителя на договора, МОЛ от производс-
твения цех респ. отговорника на склада и ли-
цето, предало стоката, ако с доставчика е до-
говорирано,  че право на собственост ще пре-
мине след получаване на резултати от изпит-
вания/тестове. След получаване на резултат
от допълнителното потвърждаване и устано-
вяване на несъответствие се предприемат
действия за неизпълнение на договора.

Контрол при доставка на материали и ре-
зервни части.

Сформираната комисия за входящ кон-
трол, след проверка на представените от стра-
на на доставчика документи, удостоверяващи
съответствието със договорираните изисква-
ния извършва и оглед на доставените матери-
али и резервни части (след тяхното разтовар-
ване и разопаковане), и документира резулта-
та в протокол от извършен входящ контрол:

- механични, термични, атмосферни и дру-
ги повреди;

- нарушаване, заличаване и подмяна на за-
водската маркировка;

- подмяна и смесване на различни партиди
(доставени с един и същи сертификат);

- несъответствия в размера;
- брой/количество на доставените стоки

(преброяване, сортиране, претегляне, където е
приложимо).

Изпълнителят на договора отразява резул-
тата от визуалния контрол в протокола.

При констатирани видими отклонения и
повреди в състоянието/вида/марка на стома-
ната/количеството/обема/размерите на доста-
вените материали/резервни части, се предпри-
емат съответните действия. При получаване
на комплексни доставки се осигурява присъс-
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твието на независим одиторски контрол на
стоките.

Входящ контрол на метали и металопро-
дукция.

Входящ контрол на закупени метали и ме-
талопродукция (тръби, ламарини, прокат) се
извършва на основание:

- Наличие в подписания договор за достав-
ка на изрично условие за извършване на вхо-
дящ контрол на материалите/резервните час-
ти;

- При наличие на документирано разпо-
реждане (писмена резолюция) за извършване
на входящ контрол от началник Технически
служби;

-  Наличие в оценката на доставчика на
оценка „средна” и по-ниска по критерии за
изпълнение по отношение на качеството и
пълнота на документация.

Изпълнителят на договора за съответната
доставка организира извършване на входящ
контрол на метали и металопродукция от Тех-
ническа Диагностика, като за целта:

- Изготвя заявка за входящ контрол на ме-
тали и металопродукция (механични характе-
ристики на метали, металографски контрол,
ултразвуков контрол, ултразвукова дебело-
метрия и радиографичен контрол – избира се
приложимия контрол);

- Предоставя на Техническа Диагностика
копие от сертификата за качество, придружа-
ващ доставените материали/резервни части;

- Съгласува с отдел Технически надзор за-
явката за входящ контрол на метали и мета-
лопродукция.

За извършения входящ контрол на метали
и металопродукция Техническа диагностика
издава протокол. Изпълнителят на договора
прилага протокола от извършения входящ
контрол на метали и металопродукция към
протокола. При констатирани несъответствия
при контрола на металите и металопродук-
цията се предприемат съответнитедействия.

Приемане на доставени материали/резерв-
ни части.

Разрешение за приемане на материали-
те/резервните части се дава от изпълнител на
договора на съответната доставка, след пот-
върждаване на съответствието, документира-
но с протокол от извършен входящ контрол с
подписите на комисията за входящ контрол и
след извършване на съответните контроли.
Разрешение за приемане на стока, на която се
провежда входящ контрол на метали и мета-
лопродукция, се дава от изпълнителя на съот-

ветния договор след получаване на протокол
с резултатите от лабораторните изпитвания,
че проверяваната стока отговаря на предста-
вения сертификат. Отговорникът на склада,
на основание полученото разрешение, орга-
низира приемането, подготовката за разтовар-
ване и подреждането в склада на материално-
техническото снабдяване.

Разрешение за приемане може да се даде и
без допълнително потвърждаване на съответ-
ствието с договорираните изисквания и тех-
нически параметри от съответния ръководи-
тел от материално-техническото снабдяване,
след съгласуване със старши инженер Тех-
ническа служба / началник  цех и началник на
Материално-техническо снабдяване. В този
случай продуктите се:

- Заприхождават/завеждат съгласно Плана
за документооборота на предприятието, съоб-
разно задълженията на отговорника на скла-
да/МОЛ от производствения цех,  ако с дос-
тавчика не е договорирано, че правото на
собственост ще премине след получаване на
резултати от изпитвания/тестове. След полу-
чаване на резултат от допълнителното пот-
върждаване и установяване на несъответствие
се предприемат действия за предявяване на
искове по съответния ред;

- Приемат на отговорно пазене чрез офор-
мяне на приемо-предавателен протокол, под-
писан от началник Складово стопанство, из-
пълнителя на договора, МОЛ от производст-
вения цех респ. отговорника на склада и ли-
цето, предало стоката, ако с доставчика е до-
говорирано,  че право на собственост ще пре-
мине след получаване на резултати от изпит-
вания/тестове. След получаване на резултат
от допълнителното потвърждаване и устано-
вяване на несъответствие се предприемат
действия, предвидени при неизпълнение на
договора.

Действия при констатирани несъответст-
вия.

А. Несъответствия при контрол на съпро-
водителни/придружителни документи.

Ако при проверките от се установят:
- липси на съпроводителни или придружи-

телни документи;
- непълни реквизити;
- несъответствие относно съдържанието/

пълнотата;
съответният ръководител от материално-
техническо снабдяване, уведомява контраген-
та за изясняване на причините и предприема-
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не на действия, свързани с неизпълнението на
договорните задължения.

В случай, че са констатирани несъответ-
ствия и превозвача откаже да подпише прото-
кол, се отказва приемане на стоката.

Б. Несъответствия, констатирани при вън-
шен оглед на доставките.

Ако при проверките се констатират нару-
шени опаковки и/или повреди, маркировки
изискуеми от нормативни документи, нечет-
ливи или подменени заводски надписи, срок
на годност, се съставя приемо-предавателен
протокол, подписан от отговорника на склада,
изпълнителя по договора и представителя на
превозвача. Съответен ръководител отдел от
материално-техническо снабдяване уведомя-
ва контрагента за неизпълнение на договорни
задължения.  В случай,  че спедиторът откаже
да подпише протокола, се отказва приемане
на стоката.

При невъзможност на техническите специ-
алисти от сформираната комисия за входящ
контрол да удостоверят пълен комплект и
пълнота на доставката съгласно придружава-
щите документи (при нарушаване целостта на
опаковката или съмнения за липси), се изиск-
ва присъствието на независим одиторски кон-
трол на стоките и задължително ръководител
отдел Технически надзор. При стоки от внос
се уведомява и съответния митнически слу-
жител.

В. Несъответствия, констатирани при ви-
зуален контрол на стоките.

Ако при проверките се констатират:
- нарушени повърхности;
- не добра консервация/корозия, лющене, и

при невъзможност специалистите от сформи-
раната комисия за входящ контрол да удосто-
верят пълен комплект и пълнота на доставка-
та съгласно финансовите и транспортни до-
кументи (при нарушаване целостта на опа-
ковката или съмнения за липси), се изисква
присъствието на независим одиторски конт-
рол на стоките и задължително ръководител
отдел Технически надзор.

При стоки от внос се уведомява и
съответния митнически служител. Съответни-
ят ръководител от МТС уведомява контраген-
та за неизпълнение на договорни задължения.

Г. Несъответствия, констатирани при кон-
трол на качеството - изпитвания и анализи на
стоката.

Ако при проверките се установят отклоне-
ния между резултатите от извършени изпит-
вания на химикали и реагенти спрямо догово-

рираните, съответния ръководител от матери-
ално-техническо снабдяване уведомява:

- Производствения директор;
- Н-к Технологичен отдел;
- Началник цеха - потребител на суровина-

та;
- Диспечерски отдел - за поканване на Не-

зависима Инспектираща Организация за неза-
висим арбитраж.

Сформираната комисия взема решение от-
носно възможността за влагане на суровината
в производството и/или предприемане на дей-
ствия, свързани с неизпълнението на договор-
ните задължения – решението се оформя пис-
мено в протокол за приемане на входящи сто-
ки с отклонения. Протоколът се изготвя от на-
чалник цеха - потребител на суровината, под-
писва се от комисията и се утвърждава от
Производствения Директор/Н-к Диспечерски
отдел. Копие от протокола се предоставя на
съответния ръководител от материално-тех-
ническо снабдяване (изпълнителя на догово-
ра) за прилагане към досието на доставчика.

Изпълнителят на договора от материално-
техническо снабдяване уведомява лаборато-
рията, съхраняваща контролната проба, за
взетото решение относно партида с отклоне-
ние от качествените показатели съгласно до-
говорната спецификация. Ако при проверките
се констатират отклонения на резултатите от
извършени изпитвания на метали и метало-
продукти спрямо договорираните, съответни-
ят ръководител от материално-техническо
снабдяване уведомява:

- Н-к Технически служби;
- Ръководител отдел Технически надзор;
- Началник цех – заявител;
- Началник материално-техническо снаб-

дяване - за организиране инспекция от неза-
висима организация и съставяне на протокол
с констатация.

Сформираната комисия взема решение от-
носно възможността за влагане на оборудва-
нето/материала/резервната част в производ-
ството и/или предприемане на действия, свър-
зани с неизпълнението на договорните задъл-
жения – решението се оформя писмено в про-
токол за приемане на входящи стоки с откло-
нения. Протоколът се изготвя от изпълнителя
на съответния договор, подписва се от коми-
сията и се утвърждава от началник Материал-
но-техническо снабдяване. Изпълнителят на
договора прилага копие от протокола към до-
сието на доставчика.
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Съхранение на доставени стоки в складове
и резервоарни паркове.

Отговорниците на складове, отговорници-
те на резервоарни паркове/складови стопан-
ства са длъжни предават в производствения
цех доставени стоки при следните условия:

· задължително преминали през вхо-
дящ контрол:

- наличие на подписан протокол от
извършен входящ контрол;

- наличие на подписан документ
(протокол/анализно свидетелство) с резултати
от проведени лабораторни изпитвания – кога-
то това е документирано в договора или има
писмено разпореждане за такъв контрол.

· предоставя срещу подпис на лицата,
получаващи материали, копие от валиден
сертификат, копие от съответния документ за
извършен входящ контрол на качеството
(лабораторни изпитвания);

· залежали стоки с изтекъл срок на
годност се предават само след извършени
повторни изпитвания и наличие на подписан
документ (протокол/анализно свидетелство) с
резултати;

· стоки, неотговарящи на изисквания-
та, се предават за влагане само на основание
подписан протокол за приемане на входящи
стоки с отклонения и при писмено разре-
шение на съответния началник на цех (за
химикали и реагенти) или на началник Техни-
ческа служба (за машини/оборудване/матери-
ал/резервни части), съгласувано с началник
на Материално–техническо снабдяване.

Отговорникът на склада следи за срока на
годност на съхраняваните партиди химикали
и реагенти, и след изтичането му, изпраща на
лабораторията за входящ контрол повторна
Заявка за извършване на изпитване на парти-
дата с изтекъл срок на годност.  Заявката се
съгласува предварително с началник Складо-
во стопанство. Полученото анализно свиде-
телство с резултатите от контрола се съхраня-
ва заедно с придружаващите доставката доку-
менти.  Отговорникът на склада съблюдава за
проследимостта и идентифицията на остатъка
от материали:

· запазване на маркировки/обозначе-
ния при отпускане на част от партида/пач-
ка/материали;

· не допуска смесване на остатъците
от различните партиди/пачки/материали, дос-
тавени с различни сертификати;

· своевременно отразява корекциите
на остатъка от количеството на материалите в
индивидуалните картони така, че да се осигу-
ри информация/данни за произхода на остатъ-
ка;

· съхранява придружаващите стоката
документи до изчерпване на цялото количес-
тво партида/пачка/материали.

Действия при неизпълнение на договорни
задължения.

В случай,  че трябва да бъдат предприети
действия, свързани с неизпълнението на
договорните задължения, изпълнителят по
договора от материално-техническо снабдява-
не уведомява съответния ръководител от
материално-техническо снабдяване посред-
ством докладна записка. Ръководителят от
материално-техническо снабдяване насочва
докладната записка към Правният отдел на
предприятието за становище относно възмож-
ните правни последици от нарушението/неиз-
пълнението и действията, които могат да бъ-
дат предприети във връзка с тях.  На база
представените документи, се взема решение
какви мерки да бъдат предприети.

Заключение

С разработването и изпълнението на про-
цедурата за входящ контрол ще се подобри
организацията на работата на логистичните
звена, следствие разпределение на отговор-
ностите и използване на компетенциите на
отделните категории персонал в звената от
различните управленски нива и като цяло ще
се повиши ефективността на управление на
процесите в предприятието.

Осъществяването на ефективен и целесъ-
образен контрол на доставките за предприя-
тието ще окаже благоприятно влияние на про-
цесите по избор и оценка на доставчиците и
като цяло ще снижи разходите за суровини и
материали и повиши качеството на крайните
продукти.

Контролът на доставките от суровини и
материали в промишленото предприятие като
част от системите за управление на качество-
то е свързан с използването на нов подход за
постигането и подобряването на качеството.
Той се изразява в насочване на усилията към
предварително разработване на процедури за
изпълнение на дейности, които взаимосвър-
зано водят до подобряване на процесите, оси-
гуряващи високо качество на продуктите (из-
делия и услуги). Възприемането на този под-



202

ход е свързано с осъзнатата икономическата
целесъобразност да се инвестира в усъвър-
шенстване на процесите за осигуряване на по-
добро качество на продуктите,  вместо да се
предприемат действия след установяване на
дефектите, когато загубите от направените
разходи са невъзвратими.
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