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Висше училище по мениджмънт

Приложение 3

ДК 08_01_01

ДОКЛАД
от проведен вътрешен одит

Дата: 10.03.2022 г.
Одитор: Клара Димитрова
Одитирано направление: 4.1 Общи изисквания на СУК

4.2 Изисквания към документацията
5. Отговорност на ръководството
5.4 Планиране
5.5 Отговорности, пълномощия и обмен на информация
6. Управление на ресурсите
6.2 Човешки ресурси
6.3 Инфраструктура
6.4 Работна среда
7.2 Процеси, свързани с клиента
7.3 Проектиране и разработване
7.4 Закупуване
8.2 Наблюдение и измерване
8.4 Анализ на данните
8.5 Подобряване

Отговорник за одитираните
направления:

доц. д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище по
мениджмънт (ВУМ)

Списък на абонатите на
доклада:

1. Доц. д-р Тодор Радев - Ректор на ВУМ

Времетраене на одита (дати): 10.03.2022 г. от 09:30 до 16:30 часа
Цели и обхват на одита: Цел на одита: Да потвърди ефективността и ефикасността

на внедрената Система за управление на качеството във
ВУМ в съответствие с изискванията на стандарта ISO
9001:2015
Обхват на одита: Всички направления, посочени в
обхвата на системата.
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Наблюдения от одита:
4.1. Общи изисквания на СУК
Системата за управление на качеството (СУК) на висшето училище е разработена в
съответствие с изискванията на последната ревизия стандарта ISO 9001:2015 от 2015 г.
Утвърдена е нейната версия 02 със Заповед на Ректора на висшето училище от 03 август
2015 г.
Идентифицирани са следните основни вътрешни процеси, които попадат под обхвата
на СУК:

● Обучение на студенти за висше образование,
● Научноизследователска дейност,
● Учене през целия живот (УЦЖ) - следдипломна квалификация и професионално

обучение,
● Интернационализация и управление на връзките със заинтересованите страни,
● Разработване и управление на проекти.

В процедури по качеството са документирани стандартите за тяхното управление. Към
момента на одита няма промени в организационната структура, които биха довели до
промяна в обхвата на СУК и на идентифицираните основни процеси.
ВУМ надлежно използва съответните създадени писмени процедури за наблюдение,
измерване и анализ на процесите.
4.2 Изисквания към документацията
Разработената Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на
стандарта ISO 9001:2015 е интегрирана в дейностите на ВУМ.
Разработени са вътрешни документи, инструкции и правилници, необходими за
дейността на организацията: правилници за вътрешния ред, академични правилници,
правилници за дейността на органите на управление и др. Създадени са писмени
процедури управление на основните вътрешни процеси:

● ПК 07_01 - Обучение на студенти за висше образование,
● ПК 07_02 - Научноизследователска дейност, интернационализация и управление

на връзките със заинтересованите страни;
● ПК 07_03 – Учене през целия живот - Следдипломна квалификация и

професионално обучение,
● ПК 07_04 - Разработване и управление на проекти.

Наред с това, писмените процедури изискуеми по стандарта (управление на документи,
управление на записи, вътрешни одити, управление на несъответстващ продукт,
коригиращи действия, превантивни действия) са разписани и се спазват стриктно от при
изпълнение на дейностите на Висшето училище.
5. Отговорност на ръководството
Ръководството на ВУМ в лицето на неговия Ректор и ръководители на звена
демонстрира лична ангажираност в процеса на изпълнение на Политиката и целите по
качеството.
5.4 Планиране
Екипът на Висше училище по мениджмънт ежегодно приема цели по качеството,

формулирани в съответствие на стратегическите цели на организацията.

5.5 Отговорности, пълномощия и обмен на информация
Отговорностите и пълномощията на членовете академичния състав, както и на
административния и помощен персонал във Висше училище по мениджмънт са
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документирани в длъжностните характеристики. При назначаването си, всеки служител
се запознава със своята длъжностна характеристика, полага подпис върху екземпляр,

който остава на съхранение в досието му и получава копие от своята длъжностна
характеристика.

6. Управление на ресурсите
Процедура ПК 06_01 - Управление на ресурсите и закупуване регламентира процесите,

свързани с придобиване и управление на ресурсите на организацията.

6.2 Човешки ресурси
Съгласно ПК 06_01 за всеки служител се създава Досие на всеки служител и
преподавател. В личното досие на всеки член на екипа се съхраняват: Трудов договор,

копие на диплом за завършено образование, копие на диплом за хабилитация или
придобиване на квалификация (ако е приложимо), длъжностна характеристика,

сертификати и документи по преценка на лицето, както и информация за преминати
обучения.

За управлението на човешките ресурси е създадена Система за управление и развитие
на човешките ресурси, която съдържа вътрешни нормативни документи,

регламентиращи правото на отпуск, възнаграждения, кариерно развитие и оценка на
труда и др.

Развитие на човешките ресурси: Наред с възможностите за мобилности, участия в
конференции, кръгли маси и международни срещи, ежегодно Висше училище по
мениджмънт изготвя план на обученията за повишаване на квалификацията на
преподавателския състав, административен и помощен персонал.

Проверени записи: Трудово досие на Валентина Сърнева - съдържащо копие от
диплом за висше образование, копие от трудов договор, включително кореспонденция с
НАП, длъжностна характеристика, лично подписана от лицето, документ за съгласие за
съхранение на обработка на личните данни.

6.3 Инфраструктура
ВУМ е изградило и поддържа подходяща инфраструктура и работна среда за
извършване на основните процеси, която отговаря изцяло на всички стандарти за
безопасна, качествена и добре функционираща среда.

Ежегодно се извършва анализ и на нуждите на всички звена към ВУМ от закупуване на
нови и подновяване на съществуващи вече ДМА, които в по-пълна степен да задоволят
нуждите на ВУМ.

6.4 Работна среда
Физическите параметри на средата се следят с регулярни замервания. Осигурени са
здравословни и безопасни условия на труд. В работата се спазват законовите
изисквания на ЗБУТ и приложимите към него наредби по отношение на безопасността и
здравето при работа, има и актуален договор със служба по трудова медицина.

Регулярно се правят са контролни замервания на параметрите на работната среда.

Проверени записи: Договор със служба по трудова медицина
7.2 Процеси, свързани с клиента
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Комуникацията със студентите се извършва посредством лични контакти, провеждане
на делови разговори, съобщения, препоръки и предложения, оплаквания и референции,
получени по телефона, факса, електронната поща, и др. Информация се получава и от
сайта на организацията чрез контактните форми за обратна връзка.
Въведена е и анкетна форма на проучване на студентското мнение по всички въпроси от
дейността на висшето училище.
Постъпилите рекламации се управляват в съответствие с ПК 08_02 Управление на
несъответстващ продукт.
Съгласно регламентите в Наръчника по качество, информацията от обратната връзка с
студентите и резултатите от анкетите се анализира и обсъжда на прегледите на
ръководството. Резултатите от тези анализи служат като основа за подобрение на
процесите на СУК.

Проверени записи:
Анкети на студенти, Анкети на курсисти от участници в курсове за допълнителна
квалификация
7.3 Проектиране и разработване
Регламентът за управление на този процес е определен в точка 7.3 от Наръчника за
управление на качеството. Към всеки учебен план по всяка специалност, регулярно се
разработват нови учебни програми на преподаваните дисциплини.

7.4 Закупуване
Процесът на закупуване на активи е определен в ПК 06_01 Управление на ресурсите и
закупуване.
Изпълнителния директор ежегодно утвърждава Списъка на доставчиците ДК 06_01_03.
8.2 Наблюдение и измерване
Нормативната уредба, регламентираща извършването на основните процеси се
преглежда за актуалност. В Списъка на външните документи ДК 04_01_04 се поддържа
актуална информация за приложимите външни документи, определени от
организацията като необходими за нейната дейност.

8.4 Анализ на данните
Различни по характер и обхват счетоводни, научни и други данни се анализират и
обобщават в съответните структурни звена и се докладват на ръководството на
Университета според утвърдените практики.

8.5 Подобряване
Процесите се управляват в съответствие с документирана процедура ПК 08_03
Коригиращи и превантивни действия.

Заключение: Резултатите от одитираните направления показват, че системата е
редовно внедрена и се поддържа и изискванията на СУК и на Стандарта се
изпълняват.

Вътрешен одитор: /П/
/Клара Димитрова/
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Отговорник за одитираното направление: / П/
/Доц. д-р Тодор Радев/

дата: 10.03.2022


