
 

ДОКЛАД 

от проведен вътрешен одит 

1. Обект и цели на одита 

 Обект на одита: Система за управление на човешки ресурси във Висше 

училище по мениджмънт (ВУМ). 

 Цел: Да  се  извърши  преглед  на  функционирането  на  Системата за 

управление на качеството, съгласно ISO 9001:2015 по т. 6.2 Човешки 

ресурси. 

2. Списък на членовете на екипа, извършили одита 

• Клара Димитрова - Изпълнителен директор, УПР 

• Симеон Петров - студент 

• Светослав Динев - представител на бизнеса 

• Дата: 16.10.2019 г. 9:30-12:00 ч. 

3. Изводи и предписания за подобрение 

• Процесите по управление и администриране на човешките ресурси се  

базират на прозрачност, добри практики и ефективно управление, като са 

изцяло съобразени с нуждите на Висше училище по мениджмънт (ВУМ); 

• Налице е поддържане на система за целеполагане и планиране, адекватна 

система за оценяването; Изучаване на мотивационни приоритети и на  

тяхна база - система за стимулиране; 

• На служителите и преподавателите се осигурява регулярен достъп до 

обучения по повод и във връзка с промяна на действащата нормативна  

уредба, с цел повишаване на квалификацията и придобиване на нови  

компетенции; 

• Съществуват   изготвени   процедури   по   набор    и   подбор,    като   са 

регламентирани по начин, който да обзепечава работния процес от деня 

на постъпване на служителите, както и гарантирането интересите на  

работодатяля - Висше училище по мениджмънт (ВУМ); 

• Във връзка с атестирането на преподавателския екип е изготвен  и приет 

Правилник за атестиране на академичния състав] 



 

• Областта на управление и развитие на човешките ресурси е обезпечена  

със следните по-важни документи: 

- Стратегия за управление на човешките ресурси; Правилник за 

вътрешния трудов ред; Етичен кодекс; Правилник за устройството и 

дейността на ВУМ; СОПКО(частични регламенти в областта); 

• Одитът показа, че  всички приложими документи в областта на човешките 

ресурси,  в     съответствие     със  стандарта за качество  180   9001:2015   са 

структурирани   по   начин,   гарантиращ   достоверност,   правилно и надеждно 

приложение и обхват, както и възможност за контрол на всяко 

ниво; 

• Вътрешният одит е проведен на принципа на случайния преглед на 

събития, факти, записи и документи, поради което е възможно допуснати 

пропуски да не са отбелязани. 

4. Абонати на доклада 

 Доц. д-р Тодор Радев - Ректор на Висше училище по мениджмънт (ВУМ); 

5. Одитирано направление: 6.2 Човешки ресурси  

6. Заключение: Резултатите от одитираното направление показват, че системата се 

поддържа и работи успешно. 

Вътрешен одитор: ................................ П 

/Клара Димитрова/ 

Отговорник за одитираните направления: ................................ П 

/Стоянка Недева/ 

Дата: 16.10.2019 г. 


