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1. ЦЕЛ 
 
1.1. Да регламентира процесите на управление на документите, свързани с 
определянето на техния обхват, реда и изискванията при тяхното разработване, 
одобряване, утвърждаване, съхранение, разпространение, внасяне на изменения в 
тях, издаване и актуализиране; 
 
1.2. Да осигури контрол върху измененията и актуализирането на документите на 
СУК – Наръчника, процедурите по качество и архивната документация; 
 
1.3. Да определи управление  за идентифицирането, съхранението, защитата, 
възстановяването, продължителността на съхранение и разпространението на 
записите по качеството, които се използват като доказателство за извършване на 
необходимите дейности по осигуряване на съответствие с изискванията към 
продукта. 
 
2. ОБХВАТ 
 
2.1. Обхват 
Настоящият РУ се прилага за управлението на всички съществуващи документи по 
качеството, с изключение на финансово-счетоводните документи и записи, чиято 
форма, съдържание, оформяне и управление са определени от специална 
нормативна уредба. 
 
2.2. Отговорност 
Изискванията на РУ са задължителни за всички Длъжностни лица в Организацията. 
 
3. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
За целите на РУП се използват следните съкращения и определения: 
 

 Организацията – Висше училище по мениджмънт - Варна; 
 Наръчник по качество (НК) – Документ, определящ Системата за 

управление на качеството; 
 Регламент за управление на процесите (РУП) – определен начин за 

изпълнение на дейност или процес, който може да бъде документиран или 
недокументиран; 

 Документ по качество (ДК) – информация и нейните носители; 
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 Запис на СУК – Документ, съдържащ достигнати резултати или предоставящ 
доказателства за извършени дейности; 

 Търговски документи – Документи, носители на информация за извършени 
сделки от Организацията: Договори с Клиенти, Договори за възлагане, 
Рамкови споразумения и други, чиято подопечност е в обсега на търговското 
право; 

 Административни документи – всички Документи, необходими за 
управлението на процесите в Организацията, които еднозначно определят 
Длъжностните лица и техните взаимовръзки, включително отговорностите и 
правомощията им; 

 Изменение – всяко поправяне, изключване или добавяне на данни в 
Документите, без промяна на означението им. 

 
4.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА 
 
4.1. Предназначение и съдържание Документите 
По предназначение и съдържание Документите, необходими за Системата за 
управление на качеството и използвани в Организацията, са: 

 Документите на Системата за управление на качеството; 
 Административни Документи на Организацията; 
 Търговски документи; 
 Външни документи. 

 
4.2. Етапи на управление на документите 
 
Етапите на управление на Документите са: 

 разработване; 
 одобряване; 
 утвърждаване; 
 съхранение; 
 разпространение; 
 изменение; 
 изземване на неактуални Документи. 

 
4.3. Управление на документите 
 
4.3.1. Разработването се извършва на основание Заповед на Ректора: 

 Наръчника по качество - от Колектив; 
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 Процедури по качество - от Упълномощен представител на 
ръководството; 

 Вътрешни правилници и други вътрешни документи – от Колектив.  
4.3.2. Упълномощеният представител на ръководството докладва Документите за 

одобряване на Ректора или Изпълнителния директор, според вида на 
документа, който ги утвърждава.  

4.3.3. Със заповед на Ректора се определя датата за влизане в сила на същите, ако 
тя е различна от датата на утвърждаването.  

4.3.4. Съхранението на оригиналите се извършва от Упълномощения 
представител на ръководството.  

4.3.4. Разпространяването на копия (на хартиен или на магнитен носител) на 
Системата за управление на качеството в Организацията се извършва от 
Упълномощения представител на ръководството, който предоставя копието 
на всеки абонат, посочен в Раздел 4, т.4.2. от Наръчника по качество.  

4.3.5. Разпространението на копие на Системата за управление на качеството на 
хартиен носител на Външни Организации/Заинтересовани страни се извършва 
от Упълномощения представител на ръководството, който го предоставя с 
Приемо–предавателен протокол /свободна форма/, при необходимост след 
разрешение на  Ректора.  

4.3.5. С цел гарантиране валидността на версията, копията на Системата за 
управление на качеството, предоставяни на магнитен носител, са защитени.  

 
4.4. Документация на СУК 
 
Документацията на Системата за управление на качеството представлява 
комплект от следните документи: 

1. Наръчник по качество; 
2. Регламент за управление на процесите (РУП): 

 РП 01 Учене през целия живот- следдипломна 
квалификация и професионално обучение; 

 РП 02 Обучение на студенти за висше образование; 
 РП 03 Научноизследователска дейност 

интернационализация и управление на връзките със 
заинтересованите страни;  

 РП 04 Управление на документи и записи; 
 РП 05  Разработване и управление на проекти 
 РП 06 Управление на ресурсите и закупуване; 
 РП 07 Управление на несъответстващ продукт;  
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 РП 08 Вътрешни одити; 
 РП 09 Коригиращи и превантивни действия.  

3. Вътрешни правила за работа в Организацията.  
4.4.1. Заглавният лист на Системата за управление на качеството съдържа: 

 Система за управление на  Висше училище  по мениджмънт – Варна ; 
 Разработена и внедрена, съгласно изискванията на ISO 9001:2015; 
 Дата на утвърждаване; 
 Дата на влизане в сила. 

4.4.2. Вторият лист представлява Списък на Документите, съставляващи Системата 
за управление на качеството на Висше училище по мениджмънт – Варна. 

 
4.4.3. Третият лист съдържа следната информация: 

 Вид на екземпляра, където се отбелязва: оригинал, копие №......, контролирано 
или неконтролирано;  

 Предоставено на:................................/Организация, фамилия, длъжност на лицето/; 
 Дата:...................; 
 Информация за разпространение на Системата за управление на качеството. 
  

Точка 4.4. съдържа изискванията за оформяне на копията на 
Системата за управление на качеството в случаите, когато същата се 

предоставя в пълен комплект.  
 
4.5. Наръчник по качество 
 
4.5.1. Наръчникът по качество се отпечатва на формат А 4. 

 Заглавният лист съдържа: 
o наименованието на Организацията; 
o наименованието на Документа. 

 На втория лист се записват:  
o подпис на Утвърдил (Президента ); 
o собственост и права за разпространение на Наръчника по качество; 
o Влиза в сила от: ………… 

 На втория и всички следващи листи в най-горната част на листа се записва 
следната информация:  

o Изменение......./дата……….; 
o Висше училище по мениджмънт ; 
o Наръчник по качество; 
o Версия ..... от ................;  
o Лист…..  
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4.5.2. Наръчникът по качество съдържа следните Раздели: 
 Общи положения; 
 Профил на организацията; 
 Организационна структура; 
 Системата за управление на качеството. Основни изисквания; Изисквания към 

документацията;  
 Отговорност на Ръководството; 
 Управление на Ресурсите;  
 Създаване на продукта; 
 Измерване, анализ и подобряване; 
 Приложения – документи по качество.  
 
4.6. Процедури по качество 
 
РУП се отпечатват на формат А4. 
 
 Заглавният лист съдържа наименованието на Организацията и наименованието на 

Документа.  
 В началото на първия лист на РУ се записват, съответно фамилиите и 

длъжностите на лицата, разработили и утвърдили Документа. 
 Отделните листи на Процедурите се оформят съгласно образеца, посочен в 

Информационно Приложение 1 от настоящия  РУ. 
Съдържанието на РУП е:  
 
 Цел – в Раздела се посочва обектът на разработване на РУП. Целта на РУП от 

Системата за управление на качеството е да се определят в необходимата пълнота 
положения, дефинирани от обекта на РУП;  

 Обхват – в Раздела се посочват Длъжностните лица от Организацията, които ще 
прилагат изискванията, регламентирани в РУП;  

 Използвани съкращения и определения/Отговорности и правомощия – в 
Раздела се посочват използваните съкращения и определения, необходими за 
разбиране на термините, използвани в РУП. При дефиниране на определение, то 
трябва да съдържа всички необходими и достатъчни характеристики /данни/, 
поясняващи и ограничаващи съответния термин. Определението трябва да 
отговаря на поставената цел, т.е. то трябва да бъде теоретично, коректно и точно. 
Определението не трябва да има характер на изискване или да съдържа изискване. 
Тук се определят и специфичните отговорности и правомощия, които се възлагат 
на определени членове на Организацията, във връзка с изпълнението на РУП.; 
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 Осъществяване на процеса – Разделът представлява същността на РУП и описва 
по ясен и точен начин организацията на процеса, на осъществяването, на 
взаимното съгласуване, както и на контрола на дейностите, свързани с 
изпълнението на съответния процес; 

 Приложения – в Раздела се записват приложенията и Документите по 
качеството, произлизащи от РУП. 

 
Всеки РУП от Системата за управление на качеството представлява написано правило 
за осъществяване на определен процес/вид дейност. Целта е реализиране на 
дейността в съответствие с предписанията, постоянното й изпълнение по определен 
начин, без импровизации и без да се забравя от Длъжностните лица, които ще я 
изпълняват.  
 
4.7. Внасяне на изменения в документите на СУК 
 
Внасянето на измененията в Документите на Системата за управление на качеството 
се извършва на основание Заповед на Ректора или УПР. Редът за изменението е 
следният: вносителите предлагат съответното изменение, като попълват 
Изменение на документ ДК 04_01_03, при спазване на изискванията за 
разработване на нови Документи. То подлежи на утвърждаване и легализиране с 
административен документ – Заповед за изменение на Ректора. Заповедта за 
изменение се съставя от авторите на Документите и се подписва от Ректора.  

Всяко изменение се отбелязва с отвесна черта отстрани в документа по качеството. 
Когато бъде направено следващо изменение на същата страница, отвесната черта на 
предното се премахва.  

В случаите, когато се правят частични корекции на отделни листове от документите 
на Системата, измененията се означават в антетката на съответния лист. 
Упълномощеният представител на ръководството регистрира измененията в Лист 
за регистрация на измененията и абонатите ДК 04_01_01 и в Главен лист ДК 
04_01_02.  
Упълномощеният представител на ръководството предоставя на Абонатите на СУК 
копия на коригираните листи или копия на магнитен носител на СУК, а старите 
неактуални листа/копия ги изземва и унищожава, като отразява броя на 
унищожените листа от всички копия в Главен лист ДК 04_01_02.  
Версията на документите на системата се променя в случаите, когато измененията 
са значителни, или когато се извършва цялостен преглед и актуализация на същите 
и се регистрира от Упълномощения представител на ръководството в Главен лист 
ДК 04_01_02. 
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Той предоставя на Абонатите копие на новия Документ, а старите копия ги изземва 
и унищожава. 
 
Оригиналите на старите, неактуални Документи или части от тях се обозначават 
с надпис “Невалидно” и се съхраняват от Упълномощения представител на 
ръководството за справка. Те не подлежат на унищожаване.  
 
4.8. Идентификация и индексация на документите 
 
4.8.1. Идентификация на процедурите по качество 

 
ПК ХХ _ ХХ

Пореден номер на Процедурата от Клаузата

Означение на клаузата от ISO 9001:2008

Процедура по качество
 

 
4.8.2. Идентификация на Документите по качество (ДК), излизащи от РУП по 
качество: 

ДК ХХ _ ХХ

Пореден номер на Процедурата от Клаузата
Означение на клаузата от ISO 9001:2008

Документ по качество

_ ХХ

Пореден номер на Документа от Процедурата

 
 
4.8.5. Идентификация на Документите по качество (ДК), излизащи от Наръчника по 
качество: 
 

ДК ХХ _ 00

Означение на клаузата от ISO 9001:2008

Документ по качество

_ ХХ

Пореден номер на Документа от Клаузата в НК

 
 
4.9. Управление на административните документи 
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Организационната структура се разработва от  Президента  и други определени 
длъжностни лица.  
Подготовката на длъжностните  характеристики, документите, уреждащи трудово-
правните въпроси и счетоводната документация, се подготвят от Финансово-
счетоводен отдел.  
Подготовката на други административни документи, свързани с осъществяването 
на основни процеси в организацията, се извършва от ръководителите на структурни 
звена. Тяхното съгласуване се извършва от  Изпълнителния директор на Висше 
училище  по мениджмънт.   
Разпространението на административните документи става чрез изградените 
форми на комуникация в Организацията – директно уведомяване на служителите, а 
по преценка на УПР  и запознаване/лично връчване срещу подпис.  

Всички административни документи влизат в сила след утвърждаването им от 
Ректора на висшето училище.  
 Административните документи съдържат: 
o Наименование на Организацията; 
o Наименование на Документа; 
o Фактически и правни основания за издаване на Документа, когато е Заповед; 
o Разпоредителна част, в която се определят правата, задълженията, начина и 

срока за изпълнение; 
o Дата и подпис на ръководителя, утвърдил Документа. 

 Съхранението на оригиналите на Административните документи се извършва от 
длъжностно лице от Финансово-счетоводен отдел, което осъществява и тяхното 
разпространение, чрез връчване на копия срещу подпис на Длъжностните лица, 
имащи отношение към тях (при необходимост);  

 Персоналните Длъжностни характеристики, надлежно оформени, се съхраняват в 
Досиетата на служителите от длъжностно лице от Финансово-счетоводен отдел; 

 Контрол по изпълнение на Административните документи се извършва от 
Ръководството;  

 Внасянето на изменения и допълнения в Административните документи се 
извършва от Изпълнителния директор или от УПР, на основание Заповед на 
Ректора. Отговорността за разпространението на новите документи и 
изземването на старите такива е на УПР; 

 Унищожаването на неактуалните Административни документи се извършва от 
УПР, съгласно Заповед на Ректора. 

 
4.10. Управление на техническите документи 
 Техническата документация, когато такава се използва от Организацията, се 

управлява, съгласно изискванията на настоящия РУП. Той включва инструкции за 
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работа със специфично оборудване, технически спецификации и указания, 
чертежи, технологични и процесни карти и всякаква друга документация, 
некласифицирана като търговска или административна;  

 Когато техническите документи са вътрешни за Организацията и са част от 
документите на Системата за управление на качеството, те се разпространяват 
съгласно Лист за регистрация и изменение на абонатите. В случай, че това са 
външни документи, то те се описват в Списък на външните документи ДК 
04_01_04 и се разпространяват съгласно него;  

 Изменения и допълнения във вътрешните технически документи могат да бъдат 
правени от УПР или от други упълномощени длъжностни лица.  

 
4.11. Управление на търговските документи 
 
 Договори и Анекси с Клиенти/Партньори – разработват се от определени 

Длъжностни лица, утвърждават се от Ректора или Изпълнителния директор и се 
съхраняват от длъжностно лице във финансово-счетоводен отдел, международен 
отдел  или в архива на Президента. 

 Договори/Анекси с Доставчици – разработват се от определени длъжностни лица 
и се съхраняват от длъжностно лице във финансово-счетоводен отдел, като се 
утвърждават от Ректора.  

 Контрол по изпълнение на одобрените Документи от т.4.11. се извършва от 
Ректора.  

 Внасянето на изменения/допълнения в Документите, отразяващи 
взаимоотношения с Клиенти, се осъществява съвместно от Ректора и Клиента 
след съгласуване с последния и съгласно договореностите.  

 Унищожаването и изземването на неактуалните Документи по т.4.11. се 
извършва от УПР, на основание Заповед на Ректора, който съставя Протокол за 
изземване и унищожаване на документи (свободна форма). 

 
4.12. Управление на външните документи 
 
Организацията е определила документите с външен произход, които са необходими 
за планирането и функционирането на Системата за управление на качеството.  
Осигуряването с необходимите за дейността на Организацията Външни документи 
(закони, нормативни и поднормативни актове, стандартизационни документи и 
други) се извършва от Ръководството.  
Разпространението на нормативните документи, имащи отношение към качеството, 
се извършва по следния начин:  
 УПР поддържа Списък на външните документи ДК 04_01_04; 
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 Документите с външен произход са в електронен вид. Те се съхраняват в 
определена папка на сървъра, като всеки служител има оторизиран достъп до нея 
посредством изградената вътрешна компютърна мрежа;  

 Преглед за актуалността на външните документи се извършва от УПР 
периодично, в началото на всеки месец, като в Списъка на външните документи се 
отбелязва срещу всеки външен документ последната дата, към която е неговата 
актуалност;  

 Старите, неактуални версии на документите се заменят с новите, актуални версии.  
 
Рекламациите от клиенти се регистрират в Регистър на рекламациите (ДК 
08_02_03).  
 
5. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПИСИТЕ 
5.1. Видове записи 
 
Видовете записи са определени в Наръчника по качество и Процедурите по 
качество и включват записи от: 
 прилагането и поддържането на СУК; 
 прегледите, вътрешните и външните одити на СУК; 
 маркетинга и процесите, свързани с клиента; 
 извършване на основните  процеси в организацията (инструкции, правила и 

други); 
 избор на доставчици и закупуването на суровини и материали; 
 управление на инфраструктурата;  
 управление на средствата за наблюдение и измерване;  
 контрола на процесите и на продуктите; 
 управление на несъответстващ продукт; 
 работа при рекламации; 
 подобряване, коригиращи и превантивни действия; 
 управление на човешките ресурси; 
 анализ на данните.  
Видовете записи, които се събират и поддържат в организацията, са дадени в 
Списък на записите на СУК ДК 04_01_06.  
 
5.2. Управление на записите. Изисквания 
 
Видът, формата и съдържанието на документите/формите, предназначени за 
записи, са регламентирани в съответните документи на Системата за управление на 
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качеството и се разработват, утвърждават и изменят съгласно реда, посочен в 
настоящият РУП.  
Компетентностите и отговорностите при съставянето, оформянето и движението на 
конкретните записи са посочени в съответните НК и ПК. 
 
Записите се попълват и оформят, както следва: 
 точно записване на всички предвидени във формата на документа данни; 
 да са четливо и трайно попълнени; 
 да са възстановими.  
 
Не се допускат корекции на записите. Когато се налага изменение на вече издаден 
запис, се създава нов аналогичен запис или корекциите се нанасят върху всички 
екземпляри на записа с трайно средство за писане и с поставяне на датата, 
фамилията и подписа на лицето, направило изменението.  
 
5.3. Идентификация 
 
Записите се идентифицират в зависимост от конкретния случай и включват най-
малко: 
 означението и наименованието на документа; 
 датата на издаване на документа; 
 индекс на документа.  
 
5.4. Събиране, индексиране, поддържане и съхранение 
 
Записите се събират, индексират и съхраняват от определените в НК и ПК 
длъжностни лица, съгласно Списък на записите на СУК ДК 04_01_06. Записите се 
съхраняват при подходящи условия, осигуряващи тяхното запазване и лесен достъп 
до тях. 
Записите се поддържат и съхраняват в срокове, посочени в Списък на записите на 
ДК 04_01_06, ако не е предвидено друго в нормативните документи на страната. 
Длъжностните лица в организацията, които съставят записите, носят отговорност за 
тяхното събиране, поддържане и съхранение.  
 
5.5. Достъп до записите на СУК 
 
Неограничен достъп до записите имат Ректор, Зам.ректор по качеството, 
стандартите и локалните структури, Изпълнителен  директор и УПР, както и 
служителите, които ги съставят и отговарят за тях. 
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5.6. Унищожаване 
 
Унищожаването на записи става след изтичане на срока за тяхното съхранение, 
определен в Списък на записите на ДК 04_01_06, от УПР, на основание заповед на 
Ректора. За унищожението се съставя протокол (свободна форма). 
 
5.7. Контрол на записите на СУК 
 
Контролът за правилното съставяне/водене на записите се осъществява от лицата, 
които ги съставят, съгласуват и утвърждават, съгласно съответните  НК и ПК. 
Общ контрол по воденето и поддържането на записите се извършва по време на 
вътрешните одити на СУК, съгласно ПК 08_01. 
УПР архивира и съхранява актуалните документи от СУК на магнитен носител. 
Достъп до документите на СУК в електронна среда има УПР, като това е защитено 
съответно с парола.  
Когато Системата за управление на качеството се разпространява като пълен 
комплект от всички документи, към нея се прилага Списък на документите на СУК.  
 
6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Информационно Приложение 1 – Образец за оформяне на РУП по качество  
Приложение 1  ДК 04_01_01 – Лист за регистрация на измененията и на абонатите  
Приложение 2  ДК 04_01_02 – Главен лист 
Приложение 3  ДК 04_01_03 – Изменение на документ 
Приложение 4  ДК 04_01_04 – Списък на външните документи 
Приложение 5  ДК 04_01_05 – Списък на записите на СУК 
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Информационно приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ  
ЗА ОФОРМЯНЕ НА РУП 

 

Висше училище по 
мениджмънт - Варна  

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
ISO 9001:2015 

Лист  
... 

Регламент за управление: РУ.._.. 
Наименование на регламента 
за управление 

Версия 0.. от ....... 
г. 
Изменение __/___ 
г. 
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Приложение 1 
Висше училище по мениджмънт - Варна  

ДК 04_01_01 
 

ЛИСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯТА И АБОНАТИТЕ 
на ...................................................................................... 

(означение на документа) 
 
 

ЛИСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯТА 
№ 
по 

ред 

НОМЕР НА ЛИСТА 
Всичко листа 
в документа 

Заповед за изменение 
№ ..../............ г. Изменени Нови Отпаднали 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 

ЛИСТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА АБОНАТИТЕ 

№ 
по 

ред 
Фамилия Длъжност 

Копие № 
Хартиен/ 
магнитен 
носител 

Получил 
дата: 

Върнал 
дата: 

Подпис: 
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Приложение 2 
Висше училище  по мениджмънт - Варна  

ДК 04_01_02 
 
 

ГЛАВЕН ЛИСТ 
На Документите от СУК  

 

№ 
по 

ред 

Означение и 
наименование 
на документа 

Вер-
сия 

Изме-
нение 

Дата на 
утвържда-

ване 

Листове с 
изменения 

Отпад-
нали 

Нов
и 

Унищо-
жени 
брой 
листа 

от 
копията 

на 
хартиен 
носител 

Унищо-
жени 
брой 

копия 
на 

магни-
тен 

носител 
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Приложение 3 
Висше училище по мениджмънт - Варна  

ДК 04_01_03 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТ 

 
№ и наименование 
на документа: 

 

 
Лист №: 

 

Причина за 
промяната: 

 

 
 
 
 

Същност на 
промяната: 

 

 
 
 
 

Предложил 
изменението: 

 

 (фамилия, длъжност) 
 
Дата: 

  
Подпис: 

 
 

 
ЗАПОВЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ № ..../.................... г. 
 

 
Означение на изменения документ:....................................................... 
 
Съдържание на 
изменението: 

 

 
 

 
Решение на Ректора: 

 

  



 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕС 
"УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ" 

 

Индекс: НК 

Версия: 01 

В сила от: 

18.09.2017 

Лист: 21 

 

Изменение №:          

Дата:          

Утвърдил:          

 

 

Влиза в сила 
от: 
 
Съставил: 

  
Подпис 
на 
Ректор: 

 

 (фамилия, длъжност)   
 



 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕС 
"УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ" 

 

Индекс: НК 

Версия: 01 

В сила от: 

18.09.2017 

Лист: 22 

 

Изменение №:          

Дата:          

Утвърдил:          

 

 

Приложение 4 
Висше училище по мениджмънт - Варна 

ДК 04_01_04 
 
 

СПИСЪК НА ВЪНШНИТЕ ДОКУМЕНТИ 
 
Списъкът е актуален към:............ 

(дата) 

№ 
по 

ред 

Наименование на 
документа 

Предаден на: 
(фамилия, 
длъжност) 

Носител: 
(магн., 

хартиен) 

Последна 
актуална 
дата на 

документа: 

Подпис: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕС 
"УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ" 

 

Индекс: НК 

Версия: 01 

В сила от: 

18.09.2017 

Лист: 23 

 

Изменение №:          

Дата:          

Утвърдил:          

 

 

      

 
Изготвил: 

(фамилия, подпис) 



 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕС 
"УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ" 

 

Индекс: НК 

Версия: 01 

В сила от: 

18.09.2017 

Лист: 24 

 

Изменение №:          

Дата:          

Утвърдил:          

 

 

Приложение 5 
Висше училище  по мениджмънт - Варна  

ДК 04_01_05 
 

СПИСЪК НА ЗАПИСИТЕ 
 

№ 
по 

ред 

Индекс на 
документа 

Наименование на 
Документа/Записа 

Носител Съставя Съхранява 

Срок 
за 

съхра-
нение 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕС 
"УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСИ" 

 

Индекс: НК 

Версия: 01 

В сила от: 

18.09.2017 

Лист: 25 

 

Изменение №:          

Дата:          

Утвърдил:          

 

 

       

       

       

 
 
 


