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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО СТРУКТУРНИ ЗВЕНА 

 
Структурно звено:  Управление на проекти 
 
Ръководител:  
Цветалина Генова  
Весела Панова 
 

№ Стратегически цели съгласно Политиката по качество Цели на процеса за 2020 г. Измерител 
1 Разработване и реализиране на проекти, допринасящи за 

повишаване на качеството на процесите във ВУМ във връзка 
с интернационализацията на дейностите, съгл. стратегията 
на висшето училище. 

Активна работа в посока разработване и участие в повече 
международни мрежи, стратегически партньорства, консорциуми и 
др. вкл. в Южна Америка, Близкия Изток, Африка, и Азия. 
 

Бр. 
разработени/реал
изирани 
международни 
проекти  

2 Разработване и реализиране на проекти, допринасящи за 
повишаване на качеството на висшето образование във 
връзка с превръщането на ВУМ в предприемачески 
университет , съгл. стратегията на висшето училище. 

Стимулиране на инициативи и проекти на ВУМ в областта на 
социалното предприемачество с активното включване на 
студентската общност. Разработване на проекти със социална 
насоченост. 

Бр. 
разработени/реал
изирани проектни 
инициативи в 
областта на 
образованието  

3 Разработване и реализиране на проекти, допринасящи за 
повишаване на качеството на процесите във ВУМ във 
връзка с науката и иновациите, съгл. стратегията на висшето 
училище. 

Участие на изследователски екипи на ВУМ в проекти по програма 
Хоризонт 2020, които подкрепят интернационализацията в науката 
и създаването на устойчиви международни научни консорциуми. 
Стимулиране на научните и научно-приложните изследвания във 
ВУМ в рамките на приоритетните области, посочени в 

Бр. 
разработени/реал
изирани проектни 
инициативи 
свързани с науката 
и иновациите 



Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 
Република България 2014-2020 г. 

 
4. Разработване и реализиране на проекти, допринасящи за 

повишаване на качеството на процесите във ВУМ във връзка 
с трансфера на знание и взаимодействие с бизнеса,  
местната общност и др. заинтересовани страни, съгл. 
стратегията на висшето училище. 

Включване в стратегически партньорства за обмен на добри 
практики и трансфер на иновации в различни области и дейности на 
висшето училище, включително връзки с бизнеса, развитие на 
предприемачеството, подобряване на механизмите за управление 
и др. Участие в иновационни клъстери и центрове за компетентност. 

Бр. 
разработени/реал
изирани проектни 
инициативи във 
връзка с 
внедряването на 
иновации  

5. Работата по проекти - допринасяща за повишаване на 
качеството на процесите във ВУМ във връзка с лидерството 
и финансовата устойчивост, съгл. стратегията на висшето 
училище. 

Финансово подпомагане и оптимизиране на разходите за 
инициативи на ВУМ посредством работата по проекти.  
Привличане на външно целево финансиране за разработването на 
научни и научно-приложни изследвания. 

Бр. проекти 
подпомагащи 
финансово 
другите структури 
на ВУМ 
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