
 

 

ДОКЛАД 

От проведен Вътрешен одит на Оперативната комисия за координация и контрол при 

Висше училище по мениджмънт – Варна 

 

Настоящият Вътрешен одит е проведен  на основание заповед на Ректора №  05 /  

20.09.2021 г.  и Програма за одит №2/21.09.2021 г. Одитът е извършен на 22.10.2021 г.   от 

10,00 до 12,30 ч. в зала 401 вместо планирания период 22.09-24.09.2021 предвид отсъствия 

на членове на екип „Проекти и приложни изследвания“. В обхвата на одита са включени 

процесите по възлагане и отчитане на разработването на интелектуални продукти в рамките 

на управлявани от ВУМ международни проекти.   

Членове на Комисията, извършила одита: 

1.Ръководител- Клара Димитрова -вътрешен одитор по ISO 9001:2008 

2. Членове: Павлина Алексиева – вътрешен одитор  по ISO 9001:2008 

3. проф. д-р Димитрина Каменова – директор на Департамент към ВУМ 

4. ас.д-р Нина Златева – преподавател 

Членове на отдел „Проекти и приложни изследвания“,присъствали на одита: 

1. Цветалина Генова – Мениджър отдел „Проекти и приложни изследвания“; 

2. Веселина Димитрова – координатор Проекти 

3. Весела Панова – Финансов мениджър на ВУМ 

Представител на студентите не беше включен предвид спецификата на одита, която 

касае  само преподавателски труд и не засяга студентски интереси.     

I. Регламентиране дейността на ОККК 

Оперативната комисия за координация и контрол /ОККК/  при Висше училище по 

мениджмънт е създадена с решение на Общо събрание на учредителите и донорите на ВУМ  

от 03.08.2015 г. ОККК има за цел осъществяване на текущ мониторинг на всички 

допълващи  процеси, протичащи във висшето училище извън основните процеси- 

провеждане на обучение за висше образование и научно-изследователска   дейност, които  

се одитират от Комисията за осигуряване и оценяване на качеството /КООК/.  

Вътрешни одити относно работата на отдел „Проекти и приложни изследвания“  са 

извършени на 12.07.2017, на 29.03.2018, на 15.03.2019 г. и на 22.10.2021 г. 

II. Обхват на проверката:  

Дейността по разработване и управление на проекти е една от основните дейности на Висше 

училище по мениджмънт. За тази дейност е изготвен  Регламент за управление на процес 

РП _05 Разработка и управление на проекти, представляващ част от Системата за 

управление  на качеството съгласно въведения стандарт ISO N 9001:2015,   



Обхватът на проверката включва: 

- Правно основание за  възлагане на гл. ас. д-р М. Димитрова да разработва интелектуални 

продукти и провежда приложни изследвания в рамките на изпълнявани международни 

проекти;  

-  Авторско право и интелектуална собственост на продукти, разработени в рамките на 

международни проекти; 

- Механизъм за избор на преподаватели при включването им в изследователски дейности 

по проекти; 

- Финансово отчитане и контрол на изпълнявани международни проекти; 

- Други въпроси, свързани с дейността по управление на проекти. 

1. Правно основание, на което е възлагана разработка на интелектуални 

продукти по проекти на гл. ас. д-р М. Димитрова 

Гл.ас. д-р Мирослава Господинова Димитрова е назначена във Висше училище по 

мениджмънт на основен трудов договор №239/30.01.2009 г. на длъжност старши асистент, 

а от 01.04.2010 г. (въз основа на сключено допълнително споразумение) изпълнява 

длъжността Главен асистент. От началото на 2013 до 2017 г. същата е в отпуск за 

отглеждане на родени през този период 2 деца, а от 2017 до 2019 г. пребивава в чужбина- 

САЩ в по-голяма част от времето.   При  постъпването на работа във ВУМ с подписването 

на трудов договор на лицето  е предоставена и длъжностна характеристика за длъжност 

Главен асистент и КОД по НКП 23107003. Запознаването с нея, и респективно правата и 

длъжностните задължения в нея, е удостоверено с подпис на лицето на 01.04.2010 г.  В 

качеството си на преподавател на Висшето училище по мениджмънт, лицето освен 

преподавателска заетост /ако има такава/ ,има задължението да изпълнява възложени от 

работодателя задачи в рамките на нейните компетенции, в това число и участие в научни и 

приложни изследвания и участие в проекти в областта на дейност на работодателя, да 

извършвате експертна и друга работа, възложена от работодателя. В „Правилник за 

атестация, заетост, оценка на труда и заплащане на преподавателите“ във ВУМ са 

определени критериите за атестация, един от които е описан в т.8, а именно „Участие в 

проекти, административна дейност и др.“  От 2013 г.  д-р Димитрова няма преподавателска 

заетост предвид дългосрочното и отсъствие от работа и от страната поради ползване на 

болнични и отпуски за отглеждане на две деца и дългосрочно пребиваване в чужбина. През 

този период същата няма научни публикации в реферирани издания и единствената заетост, 

която е възможно да упражнява дистанционно е извършване на интернет базирани 

приложни изследвания и проучвания, редактиране и превод на документи и други задачи, 

възложени от мениджър „Проекти и приложни изследвания“. Всички предлагани задачи от 

отдел „Проекти и приложни изследвания“ са в областта на нейните компетенции и трудови 

задължения, като тя е имала възможност да приема или не задачите, както и сроковете за 

изпълнението им. За учебната 2020/2021 г. след пристигането си в България в период, 

когато учебната година вече е започнала, отчетената реална аудиторна заетост в лекционни  

часове  възлиза на 120 учебни  часа, които са и заплатени допълнително по нейно желание, 



за да може в рамките на 8 часовото си  работно време  пълноценно да се включва в работата 

по извършване на приложни изследвания. 

Това е правното основание всички разработки на интелектуални продукти и 

извършване на редакция на документи и преводи да и се възлагат в рамките на 

задължителните за отработване академични часове и в рамките на действащия и трудов 

договор като Главен асистент, доколкото изпълнението на тези задачи е включено в 

длъжностната и характеристика. В допълнение, работата към отдел Проекти и приложни 

изследвания и е предложена в неин интерес и с нейно съгласие с оглед да не се прекъсва 

преподавателския и стаж, да и се даде възможност да си получава пълния размер на 

трудовото възнаграждение, както и предвид липсата на лични творчески и научни 

постижения за дълъг период от време  да и се предложат изследователски теми, 

разработвани от проектни екипи, които теми  тя би могла да доразвие в научни изследвания.  

Всички Европейски финансиращи програми допускат освен членовете на екипите на 

съответния проект, в проектните дейности да бъдат включени и други лица упражняващи 

трудова заетост в съответната организация в рамките на трудовото си правоотношение или 

на доброволен принцип при наличие на съответния регламент на институцията. Участието 

на преподаватели в рамките на действащите им трудови договори е регламентирано със 

Заповед на ректора, то е регулярна практика не само във ВУМ, а и в много други 

университети и организации, когато заетостта на академичния състав е под планирания 

учебен хорариум поради намаляващия брой студенти. 

Изводът на членовете на ОККК е, че на гл. ас. д-р Мирослава Димитрова напълно 

законосъобразно и изцяло съобразено и с  нейното желание и възможности и е възлагана 

разработка на различни интелектуални продукти, редакция на документи, он лайн 

проучвания и др. дейности, съответстващи на задълженията и, описани в длъжностната и 

характеристика, за които тя е получавала договореното месечно трудово възнаграждение. 

Така например за разработеното от нея  учебно помагало по Социално предприемачество 

същата е получила две месечни работни заплати.  

Авторско право и интелектуална собственост на продукти, разработени в рамките 

на международни проекти; 

Членовете на комисията изслушаха Мениджър „Проекти и приложни изследвания“ 

Цветалина Генова, която описа процедурите  по възлагане, приемане и контрол на 

продукти, разработени по проекти с европейско финансиране  

Работата по проекти във Висше училище по мениджмънт е основана на екипния принцип. 

Това е така, защото стремежът в работата е насочен към това:  

- Да се покажат  различни гледни точки, които да обогатят съдържанието на 

проектните концепции/подготвяните анализи или образователни ресурси и т.н.; 

- Да се използват  знанията и опита на експерти в различни направления и от различни 

категории, вкл. академици, практици, студенти и т.н.  

- Да се създават  нови концепции, модели и подходи, които да спомогнат за развитието 

на образованието на местно, регионално и национално ниво;  

- Да се насърчи взаимодействието в различни направления на науката.  



 

В най-общ вид, прилаганата процедурата включва следните фази:  

 

1) Концептуализиране на идеи и превръщането им в проектни инициативи  

Периодично или по повод на обявени покани за финансиране се сформират тематични 

групи или екипи, които идентифицират проблемните области, търсят решения и 

формулират конкретни теми, с които да допринесат за разрешаването на установените 

предизвикателства или развитието на дадена тематична област. 

Така генерираните идеи (научни или приложни) биват формулирани от членовете на отдел 

„Проекти и приложни изследвания“ в изискуемия вид, формат, времева и бюджетна рамка. 

Когато за участие в проекта са привлечени и партньорски организации, те също биват 

въвлечени в процесът на концептуализация на проектната идея (респ. продуктите, обект на 

разработка в рамките на инициативата).  

Налице са случаи, в които проектната концепция получава финансиране под условие или 

след редакция на бюджет, обем, цели и предназначение на някои (или всички) от 

предвидените продукти по предложение на сформираната от отговорното ведомство 

оценителна комисия.  

2) Определяне на титуляр/ ръководител на екип, ангажиран с координирането и 

разработването на проектни продукти  

За разработката на предвидените в рамките на конкретна инициатива продукти, бива 

определен титуляр или ръководител на екип, които е участвал в концептуализацията на 

проектната идея, съответно планирането на проектният продукт. Като носител на идеята, 

той притежава качеството и желанието за олицетворяване на тази идея в най-добрия й вид. 

Този титуляр приема функциите и задълженията за координиране на екип от експерти в 

рамките на институцията, свързана с конкретното създаване на проектен продукт. В 

множеството случаи, работата на титуляра / ръководителя на екипа е свързана с 

координация работата на експерти от участващите партньорски институции за осигуряване 

еднородност на съдържанието/ текстовете в разработваните продукти.  

След преценка на обема на работа, конкретните срокове за изработка на даден продукт, 

неговата стойност за обществото и т.н. към работата на ръководителя на екипа могат да 

бъдат привлечени и други експерти от екипа на Висше училище по мениджмънт. Това право 

и възможност е предвидено както във вътрешните правилници на ВУМ, така и съгласно 

длъжностните характеристики на академичния и административния състав. Чрез участието 

на различни експерти в разработката на проектни продукти се създават ефекти както за 

крайните ползватели на продукта (в т.ч. качество на продукта, наличие на различни гледни 

точки, прегледност и съответствие с развитието в съответната сфера), така и за участващите 

експерти – развитие на лични и професионални качества, нови сфери на сътрудничество, 

генериране на нови идеи за научни публикации и т.н.  

3) Разработка на проектни продукти  

 

В самата разработка на интелектуални продукти се обединяват усилията на различни 

експерти във връзка с определяне структурата и обема на съдържанието, координиране 

работата на вътрешни и международни екипи, редакция на текстове, графично оформление 

и въвеждане на графики и диаграми и т.н. Крайният продукт, в своята цялост, и като 



резултат от екипната/ колективна работа подлежи на одобрение от титуляра/ ръководителят 

на екипа, за да бъде потвърдена неговото съответствие с въведените стандарти за качество, 

заложената концепция и структура. Разработените проектни продукти биват представяни 

както пред партньорите, така и пред заинтересованите страни, вкл. чрез участие в отворени 

заседания, събития, обучения и др. под., което също се осъществява от избраният титуляр, 

а при невъзможност от участвалите в разработката експерти. Договорите за разработка на 

различни интелектуални продукти се сключват с експерта, който отговаря за цялостното 

осъществяване на гореописания процес – създаване на задание за разработка на продукта и 

координация с партньорите, даване на предложения  за редакция и корекции или графично 

оформление, комуникация с експертите по качество и др. и поради това често експертът, с 

когото има сключен договор за конкретен интелектуален продукт е различен от лицето, 

което е правило първоначални  проучвания, съвместно с колеги от екипа и е написало 

съгласно даденото му задание и параметри предварителен вариант на материала. 

Експертите, с които се сключват договори за цялостното създаване на интелектуалния 

продукт преди всичко са хабилитирани лица в своята научна област или доказани 

специалисти от практиката.  

4) Приемане и контрол на качеството  

 

В конкретиката на всяка проектна инициатива се формират експертни звена за 

приемане и контрол на разработените продукти на няколко нива.  

На първо ниво, участващите титуляри/ ръководители на екипи проверяват 

качеството на разработката в своята институция, като предлагат съответните материали за 

допълване, редакция и по-нататъшно развитие. На следващо място, участващите титуляри, 

извършват поредица от проверки върху материали, разработени от експертите на 

партньорските институции, за да установят тяхното съответствие с въведените стандарти 

за качество, концепции, структура и други важни аспекти.  

На последващо място, изготвените продукти биват обект на проверка от страна на 

независим орган, формиран за проверка на качеството (напр. Steereing Commitee, project 

Evaluation Board и т.н.), който често пъти привлича участието на външни, независими 

експерти, вкл. представители на граждански организации, експерти от други академични и 

научни институции и т.н. Този орган може да изиска/ предложи преработка на постъпилия 

за проверка материал, която преработка е ангажимент на определения титуляр/ ръководител 

на екипа.  

 

Всичко това потвърждава, че създаваните в рамките на проекти интелектуални 

продукти не са предмет на  авторско право на който и да било участник в процеса.  

Гореизложеното ясно посочва, че работата на експертите, назначени за 

разработването на даден продукт не се свежда изключително и само до създаването на 

съдържание, а включва отделянето на времеви ресурс и експертиза за комуникация и 

консултация на партньори, проверка на съдържание и координация на екипи, представяне 

и защита на концепции и финални продукти и мн. др. дейности, в които са включени 

различни експерти.  

Именно поради това е напълно законосъобразно Експертът по разработване на 

даден интелектуален продукт да бъде лице, различно от лицето което е  създало 

единствено съдържанието на част от интелектуален продукт.  

 

Механизъм за избор на преподаватели за участие в проекти дейности 



ОККК дискутира механизма за включване на преподаватели в проектни дейности. В 

съществуващата процедура във ВУМ приоритет се дава на: 

1) Тематично областта на изследване да съвпада с научните интереси и научните 

публикации на съответния преподавател; 

2) Оценява се съществуващата заетост и възможността задачата да се изпълни в срок без 

да пречи на изпълнение на преподавателските ангажименти; 

3) Оценява се личното желание и отговорност на преподавателя; 

4) Оценява се досегашното му участие и качеството на предлаганите продукти или 

изпълнени задачи в областта на управляваните от ВУМ проекти.  

Решението се взема от Изпълнителния директор на ВУМ по предложение на Мениджър 

„Проекти и приложни изследвания“ . 

В хода на одита се прие предложението на ас. д-р Нина Златева на първо място да се оценява 

пълната заетост на преподавателя, не само аудиторната му заетост, но и останалите му 

академични задължения и наличието или не на възможност чисто физически да се включи 

в изпълнението на задачите. Предложението бе прието. 

При провеждане на разговори с преподаватели относно възможността и желанието им да се 

включват в различни проектни и изследователски дейности на първо място да се взема 

предвид пълната им  заетост в планирания период. 

III. Финансово отчитане и контрол на проектните  дейности. 

Комисията установи, че отдел Проекти и приложни изследвания спазва стриктно 

процедурите за финансово управление и контрол, които съпътстват разработката  и 

подаването на проектното предложение. Всяка финансираща европейска програма има 

разработени и публикувани предварително Процедури за финансово управление и контрол. 

Отчитането на финансовите потоци се извършва изцяло съобразно приетите процедури. 

Нивата на контрол включват както  оперативно ниво: финансист по проекта който се 

контролира от Финансов мениджър  на ВУМ, така и на външно експертно ниво при 

проверки на място или при подаване на финансовите отчети. Именно поради това не е 

възможно да бъдат изготвени или  оформени  друг тип документи за отчитане на 

различни дейности, различни от официално приетите от съответната финансираща 

програма.  

ОККК констатира, че ВУМ управлява много успешно повече от 20 години повече 

от 100 различни европейски проекти и по никой от тях няма наложени финансова 

корекция за неспазване на процедурите за финансово управление и контрол.  

IV. Други въпроси, свързани с дейността по разработка и управление на проекти.  

В хода на одита ОККК се натъкна на сериозни нарушения, допуснати от гл.ас.д-р 

Мирослава Димитрова във връзка с дейностите по популяризиране на проектните дейности. 

При сключване на договори за финансиране между Висше училище по мениджмънт и 

съответната Агенция към Европейската Комисия, ВУМ се задължава да спазва стриктно 

изискванията за визуализация на съответната финансираща програма, по която е сключен 

договор.  В този смисъл абсолютно задължително е визуализацията да се извършва по 

правилата на ЕК, на предварително описаните в проектното предложение материали и 



интелектуални продукти при тяхното официално публикуване  в уеб сайта на проекта или 

в печатан вид.  

Комисията установи, че гл. ас. д-р Мирослава Димитрова в пълно нарушение на тези 

правила и процедури е качвала в интернет пространството (Google Research ) интелектуални 

продукти, без да спазва изискванията за визуализация и без тези продукти  да са преминали 

всички фази на контрол и разпространение, още в предварителна фаза на изготвянето им . 

Визуализацията с логото на ЕС и финансиращата програма е допустимо само за висшето 

училище и то по правилата на съответната програма. Отделни физически лица нямат право 

да ползват нито логото на програмата, нито логото на ЕС и да публикуват в социалните 

мрежи или в интернет пространството публикации от свое име с тези лога. Това би могло 

да донесе сериозни проблеми на ВУМ и ОККК препоръчва на Ректора и Мениджър Проекти 

и приложни изследвания да предприемат мерки за недопускане на такива случаи.  

 

Клара  Димитрова – Председател ОККК 

Висше училище по мениджмънт 

01 ноември 2021 

 


