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1. ЦЕЛ 
 
1. Целта на РУП е да определи планирането, изпълнението и контрола на процесите, 
свързани с разработването и управлението на национални и международни проекти 
за постигане  на конкретни крaткосрoчни и средно-срочни научноизследователски и 
образователни цели в допълнение към основната дейност на Висше училище по 
мениджмънт. 
 
2. ОБХВАТ  
 
2.1. Обхват 

РУП се прилага за управлението на процесите по разработването и управлението на 
национални и международни проекти с конкретен срок на действие и непосредствен 
резултат. 

Управлението на тези процеси включва: определяне на входните изисквания и 
изискванията на финансиращата организация; планиране; разработване; 
изпълнение; вътрешно наблюдение и контрол; опазване на интелектуалната 
собственост върху разработените в рамките на всеки проект продукти и услуги; 
внедряване на резултатите в текущата дейност на Висше училище по мениджмънт – 
Варна. 

 
2.2. Отговорност 
Изискванията на РУП са задължителни за Длъжностните лица от отдел „Проекти”.  
 
3. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
За целите на РУП се използват следните съкращения и определения: 
 

 Организацията – Висше училище по мениджмънт, гр. 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; 

 ЗВО – Закон за висшето образование; 
 Диаграма на процес (ДП) – графично изображение на идентифицирани и 

хронологично свързани помежду си дейности, предоставящи информация за 
етапите от определен процес, и тяхната взаимообвързаност, съставяните 
записи и документи като доказателство за тяхното функциониране; 

 Проект – уникално и ограничено във времето начинание, като уникално се 
има предвид, че резултатът от проекта е нов продукт или услуга, а ограничено 
във времето означава, че има предопределени начало и край; 

 
 
4.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА 
 
4.1. Организация и планиране 

Проектът е начинание, което изисква нов тип организация на съществуващите 
човешки, материални и финансови ресурси за постигането на предварително 
зададени и уникални по своята спецификация задачи в рамките на ограничен 
бюджет и срок. От това определение могат да се изведат и основните 
характеристики на всеки проект: 

 Уникалност – Изразява се в уникалността на поставените задачи, които от 
своя страна са резултат от естеството на преследваните цели, а именно 
създаването на нов и уникален по своя характер продукт или услуга (в 
рамките на разглежданата организация); 

 Изисква реорганизация и преструктуриране на съществуващите 
организационни ресурси (човешки, материални и финансови); 

 Съществува в условия на ограничен бюджет; 
 Съществува във фиксиран времеви диапазон (преходност) – Всеки проект се 

характеризира с начало и край, и в този смисъл той представлява временно 
начинание. Времевия диапазон на проектите може да варира от няколко 
месеца до години в зависимост от неговите специфики; 

 Подчинен на целите поставени от бизнеса – Най-често проектите обслужват 
краткосрочни до средносрочни бизнес цели. В случаите на дългосрочни цели 
обикновено те се декомпозират в няколко средносрочни до краткосрочни 
цели; 
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 Съществува в условията на динамика – Резултат от съществуващите 
ограничения (по време/бюджет) и динамиката, присъща на бизнес средата и 
бизнес целите; 

 Несигурност – Всички до сега посочени характеристики определят 
несигурността като присъща черта на всеки проект; 

 Представлява средство за организационна промяна. 

Всеки проект се характеризира с три основни параметри, които често се обозначават 
като триъгълник (т.нар. триъгълник на проекта). По своя характер тези параметри 
представляват ограничения, с които трябва да се съобрази изпълнението на проекта 
(поради което те често се наричат още ограничители на проекта): 

 Време (Срок) - Описва времевия диапазон на проекта, посочвайки неговото 
начало и край; 

 Цена (Бюджет) - Описва ресурсите, които ще бъдат ангажирани и вложени в 
проекта (изразени в пари); 

 Обхват - Описва продукта или услугата, която ще бъде създадена посредством 
проекта. 

Между отделните параметри на проекта съществува зависимост – всяка промяна в 
кой да е от тях води до промяна в поне един от останалите параметри. Поради тази 
причина добра практика е дефинирането на два от параметрите да се извърша в 
съответствие с изискванията и желания на клиента, докато третия (балансиращ) 
параметър се определя и контролира от организацията, реализираща проекта. Друга 
добра практика е определянето (идентифицирането) на водещия параметър на 
проекта – този, към който клиента е най-чувствителен. Той в най-висока степен 
предопределя спецификата при управлението и реализацията на проекта и е добре 
да е идентифициран възможно най-рано. Също така водещия параметър често 
определя целите на проекта и очакваните резултати, поради което често понятията 
цел / резултат / параметър(ограничител) се размиват; 

 
Жизнен цикъл на проектите 

Поради уникалността и разнообразността си, проектите много трудно могат да се 
формализират. Въпреки това може да се каже, че всеки проект се вписва в един 
стандартен жизнен цикъл със следните фази: 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82
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1. Иницииране (Програмиране и идентифициране) - На този начален етап се 
осъществяват някои ключови дейности свързани с определяне на спецификите и 
особеностите на проекта: дефинирането на неговия обхват (под формата на бизнес 
изисквания и очаквания към създавания продукт/услуга), идентифицирането на 
участниците и определяне на техните роли/отговорности, анализ на средата 
(външна/вътрешна), анализ на необходимите финансови ресурси и определянето на 
бюджет, анализ на риска и др. Основната цел е рамките на проекта да бъде добре 
дефинирани и приети от всички заинтересовани страни. Крайният резултат е 
формалното стартиране на проекта; 

2. Планиране (Формулировка) - На този етап се анализират в детайли въпросите 
поставени в процеса на инициализиране на проекта и поставянето им във времеви 
рамки. Включва: подробен анализ на обхвата на проекта и разбиването му в 
множество от конкретни задачи (изпълнението, на които ще гарантира 
функционалните и нефункционални изисквания), групирането на тези задачи, 
свързването им с конкретни междинни резултати и контролни точки, всяка задача 
се оценява спрямо необходимите за изпълнението им ресурси и се определят 
нейните времеви рамки и ангажираните човешки/материални ресурси. Основната 
цел на този етап е да се разпределят ресурсите и времето като се гарантира 
ефективното изпълнение и контрол на проекта, съобразено с интересите на всички 
заинтересовани страни. Крайният резултат е проектния план, който осигурява 
необходимата основа за изпълнението и контрола на проекта. В процеса на 
планиране на проекта се използват множество техните и инструменти, които 
подпомагат изпълнението на неговите цели; 

3. Изпълнение (Осъществяване) - На този етап се реализира технически конкретния 
продукт или услуга, следвайки поставените в предишния етап планове; 

4. Контролиране (Оценка) - На този етап, който често се припокрива с изпълнението 
на проекта се следи за придържането му към поставените цели и планове и при 
необходимост се извършват коригиращи действия; 

5. Закриване (Финансиране и оценка) - На този етап крайния продукт или услуга е 
готов, проверява се доколко той отговаря на нуждите и очаквания на клиента и след 
това се пуска в експлоатация. Екипът работещ по проекта се разпуска, след което 
проекта се анализира за нуждите на организационното учене. Проектът формално се 
закрива. 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
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4.2. Осъществяване на процеса 
 
4.2.1. Управление на проекти: 

1. Всеки основен проект има по един водещ координатор, един помощник 
координатор и счетоводител. 

2. Всеки член на екипа има роля на водещ координатор по един проект и на 
помощник координатор по друг – това означава, че всеки има ангажимент за 
работа по два проекта, познава техните условия, документация и график. 

3. Водещия координатор изготвя детайлен план за изпълнение на дейностите  в 
реално време на базата на заложения план за действие по проекта, като освен 
него следи и финансовото отчитане на проекта т.е. за всяко събитие да има 
налични съответните финансови документи и те да отговарят по дата и 
съдържание на дейността (събитието). 

4. Помощник координатора подпомага всички дейности на водещия 
координатор по дадения проект. 

5. Всяка седмица водещия координатор подава кратък списък с планираните 
спешно задачи по съответния проект на Мениджъра на отдел „Международни 
проекти”, който изготвя разпределение на задачите за седмицата (следващите 
две седмици или месеца).   

6. При спешни ситуации – подаване на отчет, организиране на голямо събитие и 
т.н. – всички се включват според ситуацията, за да се спазят заложените 
срокове и стандарти на представяне.  

7. Разработването на бюлетини, прес-информации, кореспонденция с 
партньорите, партньорски договори и т.н. се поема от водещия координатор и 
помощник координатора.   

8. Разработките (изданията) се възлагат на преподаватели от ВУМ или колеги, с 
които работим дистанционно според спецификата на материала. 

9. Преводите се възлагат на Катедра „Западни езици”, на член от екипа (ако е 
свободен и няма други задачи) или на външна фирма според спецификата на 
текста и вида език.  

 
4.2.2. Разработване на нови проекти: 

1. Проучването на отворените програми за финансиране е задача на Мениджъра 
на отдел „Проекти”, но всички имат ангажимент да търсят и проучват такива 
възможности (основни източници на информация са www.flgr.bg, 
www.denvnik.bg, www.eufunds.bg).  

2. На оперативка на отдел „Проекти” се решава по какви теми ще се разработват 
проекти и се определя екипа за разработване на проекта –  2 души, които да 

http://www.flgr.bg/
http://www.denvnik.bg/
http://www.eufunds.bg/
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разработват проекта; 1, който да събира документите, и 1 който разработва 
бюджета – последният обикновено е Финансовият мениджър. 

3. Всички проекти се съхраняват на електронен носител и хартиено копие в 
офиса на отдел „Проекти” в гр.Варна.  

 
4.2.3. Организиране на събития: 

1. Водещия координатор на всеки проект планирането и цялостната  
организацията  на всички конференции, семинари, работни срещи и други, 
които се организират в рамките на дадем проект (включително съставяне на 
програмата, планиране на логистиката и определяне на целевата аудитория).  

2. Събитията с международно участие се планират поне три седмици преди 
началото на събитието, за да може да бъде осигурено участието на 
чуждестранните партньори и да се осигури необходимата представителност 
от наша страна.  

3. Събитията с национално участие се планират поне една седмица преди 
началото.  

4. Логистиката се планира и заявява в писмена форма между различните отдели 
на ВУМ, за да няма неясноти и разминаване.  

5. В деня на събитието поне 4 души от екипа участват в организацията на самото 
събитие на място – посрещане на гости, регистрация, съпровождане, превод и 
т.н. 

6. Водещият координатор планира връзките с медиите и посрещането на 
високопоставените гости. 

7. Разработва, допълва се и се ползва са ориентир списъкът с основни дейности 
по организация на събития, който е разработен от отдел „Международни 
проекти”.    

8. Покана за участие във всяко едно събитие се разпространява сред всички 
колеги във ВУМ и сред студените.  

9. Всички участници в събитията са наши гости и трябва да ги предразположим 
да се чувстват добре независимо от това, какво е личното ни отношение към 
тях или какви проблеми има в екипа по време на самото събитие. 

10. Недопустимо е да се водят спорове или разменят упреци между и към колеги 
по време на публично събитие.  

11. Усмивката и ведрото поведение са задължителни. 
 
4.2.4 Издаване на публикации 

1. Всички публикации по проекти се подготвят като официални издания на ВУМ 
и свързаните структури.  
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2. Публикациите следва да са с добро качество на съдържанието, качествен 
превод и визуализация  

3. По 3 копия от всички издания се съхраняват в отдел „Международни проекти” 
и по едно копие се съхранява в библиотеката на ВУМ.  

 
4.2.5. Публичност и работа с медиите 

1. Назначава се отговорник за работа с медиите. Той проверява всички прес-
информации и подготвя целево публикуване  на статии и материали  

2. Отговорникът за работа с медиите подава информация, която да бъде 
представена в Интернет-страниците на ВУМ и свързаните организации.  

3. Копие от всички прес-информации се подава на отдел „Маркетинг”, за да има 
синхрон в контактите с медиите.  

 
4.2.6. Основни принципи на работа 

1. Работа в екип и отговорност към екипа – всички проекти са наши и помагаме 
на всеки, който се оказва в трудна и екстремна ситуация. Помагаме си и 
помежду си, когато видим, че има проблем или изпълнение с недобро 
качество.  

2. Комункативност – проблемите и трудности по изпълнението на всеки проект 
трябва да се споделят с екипа своевременно и да се търсят общи решения. 

3. Инициативност – всеки трябва да създава „добавена стойност” в отдел 
„Международни проекти”.  

4. Отговорност и качество на работа – поставените срокове за всички задачи се 
спазват и се осигурява високо качество и стандарт на изпълнение (всеки 
прави продукт готова за публикуване и показване и носи отговорност за него).   

 
 
По време на извършване на услугите по процесите по разработването и 
управлението на национални и международни проекти, се поддържат записи в 
утвърдена проектна документация. Управлението и съхранението им се извършва 
по реда на ПК 04_01 Управление на документи и записи.  
 
 
4.3. Предпазване на продукта. Собственост на клиента 
 
Висше училище по мениджмънт работи с предоставени лични данни на клиенти и на 
обучаеми. За гарантиране на тяхното предпазване, организацията е предприела 
необходимите нормативно определени дейности за регистрация като 
администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни.  
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1  ДП 01 – Диаграма процес „Жизнен цикъл на проекта”  
 
 
 

Приложение № 1 
ДП 01 

ДИАГРАМА НА ПРОЦЕС „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА” 
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