
 

ДОКЛАД 

от проведен вътрешен одит 

1. Обект и цели на одита 

 Обект на одита: Функциониране на подходяща работна среда и наличие 

на инфраструктура, необходими за протичане на всички работни процеси. 

 Цел: Да се   извърши преглед на функциониращата работна среда и на  

действащата инфраструктура   съобразно изискванията на   Системата за 

управление    на    качеството    (СУК)    и    Стандарт    ISO    9001:2015, 

необходими за оценка на   всички основни и спомагателни процеси във 

Висше училище по мениджмънт (ВУМ). 

2. Списък на членовете на екипа, извършили одита 

• Павлина Алексиева - Изпълнителен директор, УПР 

• Християна Ангелова - студент 

• Христо Янев - представител на бизнеса 

• Дата: 27.03.2020 г. 9:30-12:00 ч. 

3. Изводи и предписания за подобрение 

• Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е осигурило добре функционираща 

работна среда, която се управлява ефикасно. Спазени са всички изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

• Изпълняват се всички предвидени в плана за развитие на материално- 

техническата и информационна база на ВУМ дейности, в т.ч. строително- 

ремонтни работи, закупуване на ДМА и НДА. Особено внимание се 

обръща на спазването на плана, касаещ материалната осигуреност на  

библиотечно-информационния комплекс с библиотечни материали, учебници, 

книги, периодика и абонаментен достъп до онлайн издания . 

• Осигурена е добре функционираща работна среда, позволяваща правилно 

протичане на основните и спомагателни процеси във ВУМ. Налице са 

безопасни и здравословни условия на труд, което е доказано и чрез проверка 

на органите към ИТ. 

• Изградената към момента инфраструктура във ВУМ отговаря изцяло на 

всички стандарти за качествена, добре функционираща и поддържана 

среда. Част от  предписанията  във връзка с проведен вътрешен одит на  



 

инфраструктура от 2016  са изпълнени.  Да се  подобри  системата за  

контрол  на  стопански  инвентар   особено  в  звено  Учебен  ресторант 

„Албена” и Институт за кулинарни изкуства - Варна. 

• Планирането и разпределението на новопридобитите материални активи 

се осъществява от    ръководителите на всички отдели и   факултети към 

ВУМ и Директор Логистика. 

• Документацията във връзка с осъществения вътрешен одит е пълна и  

последователна. Приложени са всички необходими приемо-предавателни 

протоколи, технически спецификации, стикери за указания за употреба на 

всички дълготрайни материални активи и инвентар, извършени инструктажи 

на служители за работа със съответната техника съгласно изискванията на 

ЗБУТ . На ангажираните, в процесите лица е осигурен достъп до цялата 

документация и материално-техническа база. 

• Одитът показа, че е осигурена ефективна работна среда и инфраструктура 

при спазване на всички изисквания за безопасност и безвредност на  

работното място и се полагат грижи за здравето на персонала. 

• Вътрешният одит е проведен на принципа на случайни визити и 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: 6.4 Работна среда и 6.3 Инфраструктура 

6. Заключение: Резултатите от одитираните направления показват, че системата е 

редовно внедрена и се поддържа и изискванията на СУК и на стандарта се  

спазват. 

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

/ Павлина Алексиева/ 

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

/Стоянка Недева/ 

Дата: 27.03.2020 г. 


