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1. ЦЕЛ 
 
1. Целта на РУП е да определи начина, по който Висше училище  по мениджмънт  
планира, управлява и контролира процесите, свързани с управление на ресурсите – 
човешки, инфраструктура, работна среда, необходими за функционирането и 
подобряването на ефикасността на Системата за управление на качеството на 
Висшето училище. РУП определя и управлението на процесите по закупуване и 
работа с доставчици.  
 
2. ОБХВАТ 
 
2.1. Обхват 
РУП се прилага за процесите по управление на ресурсите, закупуване и работа с 
доставчици.  
Управлението на тези процеси включва: определяне и осигуряване на ресурсите 
(човешки ресурси, инфраструктура, работна среда); определяне на критерии за 
подбор, оценка и повторна оценка на доставчиците на ресурси; закупуване и 
проверка на закупените ресурси; разпределение на ресурсите; управление на 
инфраструктура и работна среда.  
   
2.2. Отговорност 
Изискванията на РУП са задължителни за всички Длъжностни лица във Висше 
училище  по мениджмънт.  
 
3. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
За целите на РУП се използват следните съкращения и определения: 

 Организацията – Висше училище „Международен колеж”- Албена, гр. Добрич; 
 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; 
 Запис на СУК – Документ, съдържащ достигнати резултати или предоставящ 

доказателства за извършени дейности.  
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4.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА 
 
4.1. Осигуряване на ресурси 
Осигуряването на ресурси във Висше училище  по мениджмънт  се извършва с цел 
постигане на планираните цели, набелязани от Ръководството в Политиката по 
качество, в изпълнение на основните и спомагателните процеси на Организацията. 
Ежегодно на Преглед от Ръководството се извършва преглед и оценка на 
необходимостта от ресурси, за обезпечаване на основните и спомагателни процеси, 
както и за подобряване на ефективността и ефикасността на СУК.  
Ръководството на Организацията планира и своевременно осигурява достатъчно и 
подходящи ресурси, най-важните от които са за:  

 осигуряване на необходимите условия за извършване на основните 
процеси в Организацията;  

 повишаване удовлетвореността на клиентите чрез изпълнение на техните 
изисквания;  

 поддържане и непрекъснато подобряване на ефикасността на внедрената 
Система за управление на качеството;  

 осигуряване на достатъчен брой квалифициран персонал, необходим за 
извършването на основните процеси: Обучение на студенти за висше 
образование, научноизследователска дейност, интернационализация и 
управление на връзките със заинтересованите страни,   учене през целия 
живот- следдипломна квалификация и професионално обучение и 
разработване и управление на проекти, включително и чрез наемане по 
извън трудови правоотношения, когато възникне необходимост от това;  

 подобряване на конкурентоспособността чрез модернизиране на 
материалната база и диверсификацията на продуктите;  

 осигуряване на необходимите материални, информационни и финансови 
ресурси и тяхното управление.  

 
Правилното и навременно идентифициране и набавяне на необходимите ресурси е 
процес, който се извършва съобразно адекватното изпълнение на всички 
ангажименти към Клиентите и другите заинтересовани страни, в съответствие и 
чрез поддържане ефективността на действащата във ВУМ  Система за управление на 
качеството. 
Идентифицирането на необходимостта от набавяне на ресурси към определен 
момент се извършва, както в оперативен порядък, така и на базата на следните 
източници и методи:   
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 изисквания, пряко произтичащи от пазарните условия и от конкретните 
договорености със студентите и другите обучаеми , изразени и 
документирани в Договорите за обучение, Договорите за 
научноизследователска дейност, договори за международни и национални 
проекти и др.;  

 изисквания, произтичащи от промени в нормативната база, относно 
регулиране и регламентиране на основните процеси – висше образование, 
научноизследователска дейност, разработване на учебни планове  и 
програми, учене през целия живот, разработка и управление на проекти ;  

 подобряване на условията на труд, ефективното и ефикасно управление на 
работната среда, включително основна инфраструктура и човешки 
ресурси;  

 предложения и изисквания от основни контрагенти и партньори;  
 изисквания, приети от Организацията, за непрекъснато подобряване на 

процесите и на СУК;  
 информация от пазара.  

 
4.2. Човешки ресурси 
4.2.1. Общи положения 
 
Във Висше училище по мениджмънт /ВУМ/ назначаването на компетентен персонал, 
с необходимото образование, умения и опит е изключително важно, за да се осигури 
съответствие с изискванията към извършване на услугите и произвежданите 
продукти. Подборът на персонал се извършва на базата на изискващите се за 
съответната длъжност образование, обучение, умения и опит. Изискващата се 
компетентност и квалификация са определени и документирани в Длъжностните 
характеристики, за всяка позиция в Организационната диаграма. Разработването и 
актуализирането на длъжностните характеристики се извършва от Служител 
„Човешки ресурси” във Финансово-счетоводен отдел и се утвърждава от Ректор 
,академичен директор или Изпълнителен директор. Длъжностните характеристики 
се актуализират при промяна на характера на работа, нормативно определените 
изисквания за длъжността, организационната структура или по предложение на 
Съвета по качество, утвърдено от Ректора.  
Нови служители се назначават при идентифициране на необходимост от 
допълнителен персонал и/или при планиране и установяване на възможността за 
разрастване на организацията в съответствие с нейните цели и/или по решение на 
Ръководството. След като се запознае с длъжностната характеристика за 
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съответната дейност, новопостъпилият служител се подписва на оригинала, като с 
това удостоверява, че осъзнава, разбира, приема и поема всички права, задължения и 
отговорности, които са посочени в нея, в това число и тези, произтичащи от 
Системата за управление на качеството.  
4.2.2. Компетентност, обучение и осъзнаване 
 
Оценката на работата на служителите се извършва от Ректора или Изпълнителния 
директор според вида на заеманата длъжност на база на информация за качеството, 
вида и обема на извършената от всеки работа. Оценяването на ефективността на 
работа на всеки работещ, включително след проведено обучение, се осъществява от 
прекия ръководител. Ректорът в оперативен порядък следи за изпълнението на 
възложените дейности от всеки преподавател, а Изпълнителният директор- от 
всеки служител.  
С цел планиране на обучението, във Висше училище по мениджмънт   ежегодно се 
съставя Годишен план за обучение ДК 06_01_01. В него се планира цялостното 
обучение в организацията  по всички направления и сфери на дейност, включително 
и във връзка с изпълнение на изискванията на Системата за управление на 
качеството. Веднъж приет, Годишният план може да бъде актуализиран по време на 
годината в случай на необходимост. Проведените обучения, съгласно утвърдения 
Годишен план, се регистрират в Протокол (свободна форма), в който се отразяват и 
подписват участниците в обучението, лектора и темата.  
Критерии за оценка при планиране на обучението и квалификацията на 
преподаватели и служители, определени от ректора  на ВУМ, са: професионални и 
прилагани умения, придобит опит, способности за комуникация, ангажираност и 
съпричастност към извършваната от тях работа, ефективност и ефикасност при 
изпълнение на служебните задължения, възприемчивост, предприемчивост, 
колегиалност и др. При оценката се вземат предвид длъжностните характеристики, 
спазването на правилата на работа, показаните трудови умения и стремеж към 
развитие.  
Висше училище по мениджмънт  поема разходите на работещите по повишаване на 
професионалната им квалификация в случаите, при които тя е свързана с 
изискванията на заеманата от тях длъжност. Преценката по целесъобразността на 
заявеното желание за обучение се прави от Ректора или Изпълнителния директор.  
Когато обучението се извършва от външна организация, то се удостоверява с 
документ на организацията, извършила обучението.  
След преминато обучение всеки служител подлежи на оценка на ефективността на 
обучението, която се извършва от прекия ръководител на обучения или от 
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Управителя. В случаите, когато се установи липса на ефективност от проведеното 
обучение, се предприемат коригиращи действия, свързани с повторно обучение или 
промяна на длъжността на обучавания служител.  
Чрез провеждане на обучение преподавателите и служителите придобиват нови 
професионални познания и информация, които, заедно с неговата практика, целят 
повишаване на компетентността му относно дейностите, свързани с качеството на 
предоставяните услуги и произвежданите продукти.  
Чрез прилаганите методи за мотивиране на преподаватели и служители, ректорът  
провежда и поддържа политика за пълно въвличане на персонала в постигане на 
целите на Организацията. Това спомага за максималното използване на потенциала 
и прилагане на придобитите знания, умения и опит на служителите.  
За проследяване на квалификационното развитие на уменията и компетентността 
на преподавателите и служителите, в Досие за всеки преподавател и служител се 
прилагат и съхраняват всички записи, удостоверяващи преминато обучение. 
Личното досие на всеки един служител съдържа: 

 Трудов договор; 
 Копие на диплом за завършено образование; 
 Длъжностна характеристика;  
 Копия от сертификати, протоколи и удостоверения за квалификация и 

проведено обучение.  
 
4.3. Работа с доставчици 
 
За нормалното извършване на основните и спомагателни дейности, освен човешки 
ресурси, висшето училище набавя материални ресурси, свързани с обезпечаване на 
основните дейности в Организацията, управлението и поддръжката на материално-
техническата база, техническото оборудване, информационното обслужване и други.  
Планирането на необходимите материални ресурси се извършва от Изпълнителния 
директор, УПР и  ръководителите на структурни звена (дирекции, отдели). Те правят 
своите предложения, в съответствие с постъпилите заявки, сключените договори с 
Клиенти за извършване на основните процеси и с политиката по качество и целите 
на организацията.  
Планирането на ресурси, свързани с инвестиции в обновяване на материалната база, 
разработване и внедряване на нови продукти и услуги, допринасящи за подобряване 
на процесите и повишаване на качеството, се извършва от Ръководството, по 
предложение на ръководителите на направления и служителите, доколкото това е 
определено в длъжностните им характеристики.  
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Работата с доставчици на основни суровини, материали и услуги, се осъществява от 
ФСО.  
 
4.4. Избор и оценка на доставчици 
 
4.4.1. Изборът и оценката на доставчиците на материали и суровини в Организацията 
се извършват от Организацията по ясно определени от нея критерии, както следва: 
1. качество на продуктите/материалите по отношение на технически параметри и 

съответствието им с изискванията за продукта; 
2. срок и място на доставка; 
3. цени и начин на плащане; 
4. отзивчивост на доставчика при рекламация на доставения продукт/услуга;  
5. предлагане на изгодни следпродажбени условия;  
6. наличие на сертификати или други документи, удостоверяващи качеството 

и/или продуктовото съответствие.  
4.4.2. Критериите за избор на доставчици на услуги са: 

1. Професионален опит и компетентности на персонала; 
2. Наличие на съответните документи (дипломи, свидетелства, лицензи, 

разрешения, удостоверения, акредитации и др.), удостоверяващи 
правоспособността за извършване на съответната услуга (ако е приложимо);  

3. Срок за извършване на услугата; 
4. Цена на предлаганата услуга.  

Скалата за оценяване на всеки критерий е от 1 до 5, като 5 е най-добро, а 1 – най-лошо.  
Оценката на доставчиците се извършва минимум веднъж годишно, въз основа на 
събрани три оферти за конкретна доставка на материални и нематериални ресурси, с 
посочени предварително критерии. Разглеждането и обобщаването на офертите се 
извършва  от длъжностни лица в Дирекция „Стопански дейности”. Решението за избор 
на доставчик се взема от Изпълнителния директор. Той утвърждава Списък на 
доставчиците ДК 06_01_03 на материали, оборудване, консумативи и услуги.  
УПР съхранява записите от извършената оценка на доставчиците и утвърдения Списък 
на доставчиците ДК 06_01_03.  
Изборът на Доставчик се извършва от утвърдения списък. За целта всички 
отговорни длъжностни лица, извършващи закупуване на материали, стоки и услуги 
в организацията, трябва да разполагат с утвърдения от Изпълнителния директор 
списък на доставчиците.  
В определени случаи, при обективна невъзможност да се използва доставчик от 
утвърдения Списък (като липса на търсения продукт или услуга, или невъзможност 
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за доставяне в изискуеми от организацията срокове), изборът на Доставчик може да 
бъде направен и извън утвърдения Списък. В тези случаи служителят, отговорен за 
закупуването, извършва закупуването на продукти/материали и/или услуги от 
доставчици, извън утвърдения списък, по установения в т. 4.5 ред. Този ред на 
закупуване не освобождава длъжностните лица от извършването на входящ 
контрол.  
Ръководството извършва оценка и преоценка на доставчиците, с цел поддържане на 
актуална информация за състоянието на одобрените доставчици, прави периодична 
оценка /поне веднъж годишно/ на степента на изпълнение на 
поръчките/договорите, взаимната изгода, регистрирани отклонения при 
изпълнение на доставките и поведението и коректността на доставчиците при 
решаването на спорни въпроси. Резултатите от оценката се докладват и обсъждат на 
Прегледа от Ръководството, където се взема решение за мястото на доставчика в 
съответния Списък на доставчиците ДК 06_01_03.  
Доставчиците на материални ресурси и услуги, свързани с извършване на 
инвестиционни дейности, като трайни подобрения на материалната база, 
закупуването на дълготрайни материални активи – основни машини и оборудване, 
транспортни средства, ноу-хау, специализиран софтуер и основна ИКТ-
инфраструктура, се избират еднократно, в зависимост от конкретната необходимост 
от инвестиции, или разработения бизнес-план, след проучване и подбор на 
участници, при съблюдаване на пазарните принципи и принципите на добро 
стопанско управление:  

 Откритост и прозрачност; 
 Свободна и лоялна конкуренция; 
 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

Записите от изборът на тези доставчици се управляват, съгласно ПК 04_01 
Управление на документи и записи. 
 
4.5. Процесът на закупуване. Проверка на закупените ресурси 
 
Процесът на закупуване на материали и суровини за извършване на основните 
дейности оказва съществено влияние върху изискванията за съответствие с 
продукта. Висше училище по мениджмънт  работи в силно конкурентна среда и в 
този смисъл налагането му на пазара като конкурентно висше училище  изисква 
значително внимание при извършване на процесите на закупуване и последващия 
контрол на влаганите суровини и ресурси. Организацията непрекъснато проучва и 
следи пазара за иновативни решения и технологии, както и тяхното използване в 
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България и ЕС, разработване на нови учебни планове, използване на модерни 
техники на преподаване и др.  
За гарантиране на качеството и произхода на основните суровини и 
материали,Висшето училище ползва доставчици, които са с утвърдени пазарни 
позиции, добър имидж и предлагат продукти, притежаващи сертификати за 
съответствие или други документи (декларации), удостоверяващи съответствие с 
изискванията към тях.  
Съответствието на закупения продукт спрямо изискванията за закупуване се 
осигурява чрез определените в т. 4.4.1 критерии.  
Закупуването на материали и консумативи за целите на обучението и общото 
административно управление на ВУМ, се извършва от длъжностно лице от Дирекция 
ФСО или техническия сътрудник, въз основа на постъпили заявки за материали. 
заявките се утвърждават от Изпълнителния директор он- лайн. 

При извършване на процеса на закупуването на суровини и материали, е необходимо 
да се извършват следните действия по проверка на съответствието: 

- проверка на легитимността на съпътстващите доставката документи, съгласно 
нормативните изисквания;  
- проверка на вида и количествата доставени продукти.  
Така извършвания входящ контрол се регистрира върху първичните счетоводни 
документи, от длъжностните лица, извършили закупуването и/или отговорни за 
приемането на материалите.  
Редът за закупуването на услуги (като телекомуникации, ИКТ-поддръжка, 
счетоводни, банкови, консултантски), присъщи за извършване на основните и 
спомагателни процеси в училището, е уреден в договорите с доставчици на 
съответните услуги.  
Редът за закупуването на услуги, свързани с процесите на обучение  е уреден в 
процедурите на документираната Система за финансово управление и контрол.   
Процесът на закупуване и проверка е и част от управлението на външните процеси. 
При тяхното извършване, се следват правилата по настоящия РУП.  
Възможно е да се установи несъответствие при употребата на продукта/услугата 
след покупката и извършването на входящия контрол. При възникване на такива 
ситуации се пристъпва към рекламация, съгласно ПК 08_02 Управление на 
несъответстващ продукт. База за предявяване на рекламациите са издаваните от 
доставчика фактури, договори и съпътстващата доставката документация, които се 
съхраняват в счетоводството.  
При установяване на системно неизпълнение на доставките от някой доставчик, се 
пристъпва към избор на нов доставчик.  



 

 
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ - ВАРНА 

 
РЕГЛАМЕНТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕС 
"УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И ЗАКУПУВАНЕ" 

 
 

Индекс: НК 

Версия: 01 

В сила от: 

18.09.2019 

Лист: 11 

 

 
Изменение №:          

Дата:          

Утвърдил:          

 

 

 
4.6. Разпределение на ресурсите 
 
Ресурсите в Организацията се разпределят съобразно специфичните нужди и 
потребности, както и на базата на постигнатите финансови резултати от различните 
направления на дейност. Ежегодно, на Прегледите от ръководството, Организацията 
планира съответните ресурси за подобряване на СУК.  
 
4.7. Поддръжка на основната инфраструктура 
 
Наличната инфраструктура е осигурена по начин, който да съответства на целите на 
извършваната от Организацията дейност.  
ВУМ разполага с необходимата инфраструктура и оборудване за извършване на 
дейностите, както следва: 
База за теоретично и практическо обучение за нуждите на обучаемите в учебния 
корпус на висшето училище в гр. Добрич  – четириетажен основен учебен корпус с 
обща площ от 7 800 кв.м., с 20 учебни зали, 4 специализирани компютърни 
лаборатории, езикови лаборатории, библиотечно-информационен комплекс, 
копирен център, офиси и администрация; учебен корпус в гр. Варна, ул. “Оборище” 
13 а- пететажна масивна сграда с площ от 2506 кв.м с учебни и компютърни 
лаборатории, библиотека, офиси. 
Осигурен безжичен достъп до Интернет; 
Учебно-тренировъчен ресторант „Албена” с капацитет 150 места, кухненски и 
санитарни помещения; иновативно оборудване за нуждите на практическото 
обучение, предоставящо възможност на курсистите за обучение в среда, 
съответстваща на съвременните изисквания на ресторантьорската и хотелиерска 
индустрия; 
Инсталирана линия за бързо хранене;  
Учебна хотелска част с 5 хотелски стаи, със собствени санитарни възли; 
Модерно оборудвана база на Кулинарен институт  – тренировъчна кухня,; 
библиотека със специализирана литература; 
Мултимедийна технология за функциониране на шоу-кухня; 
Ресторант „Мечока Бен” и Ресторант „Летен театър” – предоставени по силата на 
концесионен договор с Община Добрич, за период от 25 години;  
Изградена информационна система, включително техническо оборудване 
(персонални компютри, мултимедийни проектори), за осигуряване 
функционирането на основните и спомагателни процеси.  
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Управлението и поддържането на инфраструктурата се осъществява от  
Изпълнителния директор  на  ВУМ, който   е поел отговорността за осигуряване и 
поддържане на необходимата материално-техническа база в рамките на 
Организацията.  
 
4.8. Работна среда 
 
Изискванията към работната среда, имащи отношение към качеството, са 
определени в нормативни изисквания, свързани с осигуряването на подходящи 
температура, осветеност в работните и спомагателни помещения, правилно 
съхранение на материали и консумативи, като за тяхното спазване отговаря и следи 
Ръководството.  
Организацията обезпечава изискванията към средата, като поддържа съответните 
нормативно определени параметри. Тези параметри се проверяват периодично, като 
записите от проверките се съдържат в протоколи (стандартни форми на външни 
акредитирани организации) от измерванията.  
Отговорността относно поддържането на работна среда съгласно изискванията за 
извършване на ефективна и ефикасна работа е поета от Изпълнителния директор.  
Дейностите по организацията и провеждането на инструктажи, съгласно 
нормативните изисквания във връзка с безопасността, хигиената на труда и 
противопожарната охрана, се възложени на Упълномощено длъжностно лице – 
Отговорник по безопасност и здраве при работа.  
Работната среда е адекватна на процесите за осъществяване на дейността на 
Организацията в съответствие с изискванията и потребностите както на Клиентите, 
така и на служителите на организацията. 
  
 
5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1 – ДК 06_01_01 Годишен план за обучение 
Приложение 2 – ДК 06_01_02 Заявка за обучение  
Приложение 3 – ДК 06_01_03 Списък на доставчици  
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Приложение 1 
Висше училище по мениджмънт - Варна  

ДК 06_01_01 
 

Утвърдил, 
Ректор .............................. 

                                                                                                                       /доц.д-р Тодор Радев/ 
Годишен план за обучение 

за .................година 
 

 
№ 
по 
ре
д 

Име, 
фамилия 

Длъжност 

Вид 
обучение 

(вътрешно / 
външно) 

Тема 
Планирано 

провеждане 
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Съставил:      
 УПР: ………………………..…….     Дата: ………………… 
 
(подпис) 
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Приложение 2 
ДК 06_01_02 

 

Висше училище по 
мениджмънт-Варна  

                                 Утвърдил 

                  Ректор:  _________________      

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ   No _______  от ____/____/_______ г. 

І. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Служител: 

 

Тема за 
обучение: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Време:  

ІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

В рамките на Висше училище 
„Международен колеж”  

Във външна Организация 

Лектор/ 
Обучаващ: 

____________________________________

____________ 

Организаци
я/ Курс: 

________________________________________

__________________ 

Време:  Време:  

Място:  Място:  

Организирал обучението:  
 

________________(_____________________) ___/___/______ г. 

ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Резултат от обучението 
(отчетни документи): 

________________________________________________________________________

____________________________ 

ІV. ОЦЕНКА НА ОБУЧЕНИЕТО 

Резултатът е ОТЛИЧЕН / ДОБЪР / ЗАДОВОЛИТЕЛЕН / НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН 

_______________ (__________________) ____/____/20___ г. 
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Приложение 3 
Висше училище по мениджмънт – Варна   

ДК 06_01_03 
 

Утвърдил, 

Изпълнителен  
директор:........................................ 
    (Клара Димитрова) 

 
СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ  

НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – ВАРНА   
 
 

№ Вид доставка 
Фирма 

доставчик 
Адрес Оценка Бележки 
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        Изготвил списъка: 
Дата…………  
        (Име, фамилия, подпис) 
 


