
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – ВАРНА 

                                                          

  ДО СЪБРАНИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И    

ДОНОРИТЕ НА ВУМ 

 

ДОКЛАД 

НА  ОПЕРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ КЪМ 

СЪБРАНИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ДОНОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

КОМИСИЯТА ПРЕЗ 2018 Г.  

Настоящият доклад обхваща периода 2018 г. Оперативната комисия за 

координация и контрол е създадена с Решение на Събранието на учредителите и 

донорите от 03 август 2015 г. с цел координация работата на Събранието, организиране 

на текущ мониторинг на всички процеси, протичащи във висшето училище. Планът за 

мониторинг на процесите, протичащи във Висше училище по мениджмънт предвижда да 

бъде извършена проверка на изпълнение на поставените Цели по качеството за 2018 за 

всички звена на училището. 

Един от механизмите за периодично анализиране на действието на системата за 

управление на качеството е провеждането на вътрешни одити. Те имат за цел да 

проверят: 

 дали внедрената Система за управление на качеството отговаря на изискванията, 

които ВУМ си е поставил при подготовката й;  

 дали внедрената система отговаря на изискванията на стандарта ИСО 9001:2015; 

 дали системата се прилага ефикасно и се поддържа актуална.  

ВУМ е планирал, разработил, изпълнява и поддържа ежегоден План и Програма за 

вътрешни одити, която касае всички процеси, включени в обхвата на ИСО 

9001:2015.  В програмите са описани одитираните клаузи от стандарта, лицата, които 

отговарят за изпълнение на съответните дейности, график за извършване на одита и 

членове на одитиращия екип. Програмите за одит вземат предвид резултатите от 



предишни одити, както и важността на отделните процеси, протичащи във висшето 

училище.  

В изпълнение на  Плана за работа на ОККК през 2018 и плана за одити за 2018 г. 

бяха  извършени два вътрешни одита през месец септември предвид началото на 

учебната година.  

На 20 септември 2018 бе извършен Вътрешен одит по изпълнение на клаузи 6.3 

Инфраструктура и 6.4 Работна среда от направленията съгласно ISO 9001:2015;  

1. На 26 септември 2018 – Вътрешен одит по изпълнението на следните клаузи: 4.2  

Изисквания към документацията, 5.4 Планиране, 5.5 Отговорности, пълномощия и обмен 

на информация, 6.2 – Човешки ресурси, 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. 

На 07.12.2018 бе проведен и външен одит от сертифициращата компания CSB ООД 

за потвърждаване на валидността на сертификата.   

За 2018 г. са проведени общо 3 одита по спазване клаузите на Стандарта ИСО 9001:2015 

и управление на качеството на основните процеси, протичащи във ВУМ. 

Политиката по качеството на Висше училище по мениджмънт е насочена към 

студенти, академичен състав, администрация. 

По отношение на студентите политиката по качеството на ВУМ е насочена към: 

 предоставяне на предоставяне на най-актуалните и значимите знания, умения и 

опит; 

 осигуряване на участие в научноизследователската работа и публикуване на 

студентските разработки; 

 осигуряване на възможности за международна мобилност, практическо обучение 

и стажове; 

 компетентно административно обслужване; 

 създаване на предпоставки за реализация след дипломирането.  

По отношение на академичния състав политиката по качеството на ВУМ  е 

насочена към: 



 осигуряване на възможности за научно развитие и кариерно израстване на 

основата на периодично атестиране; 

 осигуряване на възможности за включване в научни мрежи и публикуване на 

резултатите от научните изследвания; 

 осигуряване на възможности за международна мобилност; 

 създаване на условия за формиране и развитие на педагогическите компетенции, 

вкл. иновативни методи на преподаване. 

По отношение на научната дейност политиката по качеството на ВУМ  е 

насочена към: 

 осъществяване на ефективна научноизследователска дейност, отговаряща на 

обществените потребности и академичните стандарти; 

 точност, пълнота, креативност и професионализъм при изпълнение на научните 

проекти и задачи; 

 постоянна комуникация с екипите по повод на реализирането на 

научноизследователските проекти и задачи;  

 вътрешен контрол върху изпълнението на дейностите. 

От извършените одити ОККК установи, че политиката по качеството на ВУМ се 

изпълнява успешно.  

Под контрола на СУК на ВУМ  са: 

а) Управленските процеси: определяне на визията, мисията, политиката, целите 

и приоритетите; регламентиране и възлагане на отговорности, пълномощия и 

взаимоотношения; стратегическо планиране и правни дейности; управление на 

човешките ресурси; логистика, в т.ч. материално-техническо снабдяване; маркетинг, в 

т.ч. управление на услугата и иновации, формиране на цените, комуникации със 

заинтересованите страни, реклама, връзки с обществеността; наблюдение и измерване на 

резултатите и процесите на равнище учебна дисциплина, специалност, професионално 

направление и академичен състав; анализ на данните от провежданите наблюдения и 

измерване; вземане на управленски решения. 

б) Същинските процеси: обучение в различни образователни степени и форми 

съобразно профила на ВУМ – от приема на студентите до тяхната професионална 

реализация, определяне и обявяване на изискванията към приема, допускане на 



кандидатите и провеждане на приемен конкурсен изпит, проверка и обявяване на 

резултатите, регистриране и утвърждаване на приетите студенти, планиране на учебните 

занятия и организиране на учебната натовареност на преподавателите, формиране на 

учебни потоци и групи, ресурсно осигуряване на учебния процес, проверяване и 

оценяване на знанията и уменията на студентите и регистриране на резултатите, 

провеждане на държавен изпит, издаване, утвърждаване, завеждане и връчване на 

документи за завършено висше образование, отчитане на дейността и качеството на 

работата на преподавателите и отчитане на студентското мнение, анализ и предприемане 

на действия за повишаване качеството на обучението, повишаване на квалификацията и 

придобиване на нова квалификация чрез паралелно и продължаващо обучение, 

планиране, реализация, оценка и внедряване на научни изследвания. 

в) Спомагателните процеси: административно осигуряване на учебния процес, 

управление на инфраструктурата, в т.ч. ремонт, подобрения и поддръжка на сгради, 

оборудване и технологично развитие, в т.ч. проучване, разработване и въвеждане на нови 

технологии; осигуряване на учебния и изследователския процес с литература чрез 

поддържане на библиотечна, издателска и печатна база и информационни технологии; 

правно осигуряване, разработване, одобряване и контрол на вътрешно нормативни и 

други документи. 

Оперативната комисия за координация и контрол установи, че: 

Във висшето училище е създадена подходяща работна среда и 

инфраструктура, отговарящи на изискванията за провеждане на качествен учебен 

процес.  

Към документацията на СУК има разработена организационно-функционална 

структура на ВУМ. Структурата на училището включва 1 факултет, 1 НИ Институт, 1 

Колеж, 1 Департамент за модерни обучителни методи, 3 центъра за електронно обучение 

в градовете Варна, Добрич и София, библиотеки, издателски комплекс и други 

обслужващи звена, като на всяко звено са определени конкретни функции във връзка с 

управлението на качеството.  

Висшето училище има ясно формулирани цели по качеството за 2018 г. и 2019 г. 

Те са в пряка връзка с приетата Стратегия за развитие на ВУМ за периода 2015-2020 

г.  



Политиката по качеството ясно определя приоритетите на ВУМ – постигане на 

високо качество в стратегическите направления за развитие на ВУМ, а именно: 

 Образование и обучение; 

 Наука и иновации; 

 Интернационализация глобализация; 

 Трансфер на знание и взаимодействие с бизнеса и местната общност; 

 Лидерство и финансова устойчивост. 

Системата за управление на качеството включва изискуемите по стандарт БДС 

EN ISO 9001:2015 документи. Изготвени са Регламенти за управление на основните 

процеси, които са характерни за ВУМ и влизат в обхвата на Системата за управление на 

качеството, като:  

 Обучение на студенти за висше образование, съгласно акредитацията на ВУМ; 

 Научноизследователска дейност и интернационализация; 

 Управление на проекти; 

 Следдипломна квалификация и професионално обучение. 

Разписването на регламентите е осъществено при спазване на международните 

стандарти за качество и предписанията на ЗВО и др. нормативни документи, които 

регламентират обучението за придобиване на висше образование и професионална 

компетентност.   

Висшето училище е разработило Контекст на организацията, който подчертава 

както разбирането на самото висше училище за неговия контекст, така и разбиране на 

потребностите и очакванията на заинтересованите страни и определяне на обхвата на 

СУК.  

В тази връзка е разработен Списък на заинтересованите страни и техните 

изисквания, рискове и мерки за овладяването им.  

Мисленето, основано на риска дава възможност на ВУМ да определи правилно  

факторите, които може да предизвикат отклонение от очакваните резултати на нейните 

процеси и на нейните резултати, като комисията направи преглед на  Плана за 

управление на риска на ВУМ за 2018 г.  



Установено бе, че рисковете са правилно дефинирани и съобразени с 

настоящата обстановка в страната и в ЕС. 

Разбирането и управлението на взаимодействащите си процеси като система 

допринася за по-ефикасното и ефективно постигане на планираните резултати. Този 

подход позволява на ВУМ да управлява връзките и взаимозависимостта между 

процесите в системата, така, че резултатите от дейността да бъдат подобрени.  

    ВУМ е планирал, разработил, изпълнява и поддържа ежегоден План и 

Програма за вътрешни одити, която касае всички професионални направления. В 

програмите са подробно описани критериите за всеки одит и обхвата му, честотата на 

одитите, методите на извършване на одити, отговорностите на одиторите, както и 

изискванията за планиране и отчитане. Програмите за одит вземат предвид резултатите 

от предишни одити, както и важността на отделните процеси, протичащи във висшето 

училище.  

Резултатите от извършения външен одит на 07.12.2018 г. от фирма СИ ЕС БИ ЕООД – 

София са следните: 

1. Одитирани бяха работните площадки в гр. Варна, ул. „Оборище“ 13 А и в гр. 

Добрич, ул. „България“; 

2. Планираните вътрешни одити и прегледи на системата за управление на 

качеството са проведени в съответните периоди; 

3. Предприети са действия  при несъответствия, открити при предишни одити. 

Несъответствията са прегледани и оценени. 

4. Няма постъпили жалби и предписания от регулаторни органи ,касаещи дейността 

на висшето училище. 

5. Анализирани са ефективността на СУК и постигането на целите на ВУМ; 

6. Установен е напредък в планираните дейности за постоянно подобряване на 

системата за управление. 

7. Налице е непрекъснат контрол на дейността на ВУМ и на управлението на 

основните и спомагателни процеси, протичащи във висшето училище. 

8. Извършен е преглед на измененията в СУК, вкл. актуализиране на вътрешна 

нормативна уредба. 

9. Анализирано е използването на знаците и всяко позоваване на сертификата по 

качеството; 



Становището на ръководителя на одиторския екип г-н Емил Илиев е следното:  

Резултатите от проведения одит и събраните обективни доказателства дават основание 

да се приеме, че системата за управление отговаря на изискванията на референтния 

стандарт, приетите приложими законови и други изисквания и документираната 

информация. На базата на извършените наблюдения и събраните обективни 

доказателства, ръководителят на одиторския екип препоръчва ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА 

ВАЛИДНОСТТА НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИСО 9001 и валидността на същия е 

потвърдена.  

Висше училище по мениджмънт получи  Удостоверение за валидност на сертификат 

№03/12.12.2018 г. 

 

Председател на ОККК:/п/ 

/Клара Димитрова/ 

Варна, 14 март 2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


