
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – ВАРНА 

 

ДО СЪБРАНИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ДОНОРИТЕ НА 

ВУМ 

 

ДОКЛАД  

                         НА ОПЕРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ  

                                                                        ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Оперативната комисия за координация и контрол е създадена като Помощен орган на 

Събранието на учредителите и донорите през 2015 г. комисията ежегодно отчита дейността си 

пред Събранието на учредителите и донорите. За 2019 г. Оперативната комисия за координация 

и контрол организира дейността си съгласно приетия План за вътрешни одити и Програми за 

всеки планиран одит. За 2019 г. бяха планирани да се проведат шест вътрешни одита и те се 

проведоха по предварително уточнения график.  

1 22.02.2019 Вътрешен 

планов одит 

Мария 

Стойчева  

Клаузи:  

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 

 

2 12.03.2019 Вътрешен 

планов одит  

Клара 

Димитрова  

Клауза 6.2 Човешки 

ресурси, обучения на 

 



служители и 

преподаватели 

3 16.04.2019 Вътрешен 

планов одит 

Клара 

Димитрова 

Клауза 6- Управление 

на ресурсите 

6.3 – Инфраструктура 

6.4 Работна среда 

 

 

4 10.06.2019 Вътрешен 

планов одит 

Клара 

Димитрова 

Клауза 6- Управление 

на ресурсите 

Дейност на 

Библиотечно 

информационен 

център 

 

5 16.10.2019 Вътрешен 

планов одит 

Клара 

Димитрова 

Клауза 6- Управление 

на ресурсите 

6.2 Човешки ресурси 

 

6 28.11.2019 Вътрешен 

планов одит 

Деница 

Костова 

Клаузи:  

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 

 

 

В посочената Таблица са описани всички проведени вътрешни планови одити. Два от одитите , 

одит №1/26.02.2019 и одит №6/28.11.2019 са проведени от лицензирани вътрешни одитори 

,които не са назначени на трудов договор във ВУМ с цел постигане на по-голяма обективност при 

одитите. Останалите одити са проведени под ръководството на Председателя на ОККК Клара 



Димитрова и членове на екипите Павлина Алексиева –Директор Стопански дейности, както и 

представители на студентите и на бизнес организациите ,с които ВУМ има изградени 

партньорски взаимоотношения. 

Резултатите от проведените одити по всички клаузи на  международния стандарт ISO 9001:2015 

са следните:  

4.1 Общи изисквания: 

Системата за управление на качеството на Висше училище по мениджмънт –Варна  е 

разработена в съответствие с изискванията на последната ревизия стандарта ISO 9001:2015 от  

2017 г. Утвърдена е нейната версия 01 със Заповед на  Ректора на висшето училище от 17 

септември 2017 г. 

Като основни процеси са идентифицирани: 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, разработване и управление на проекти. В процедури по качеството е 

документирано 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.  

Определени са критериите  и методите  с цел осигуряване ефикасността на функциониране и на 

управление на процесите в училището. Организацията си е създала съответните писмени 

процедури за наблюдение, измерване и анализ на процесите.  

Обхват на СУК : 

Системата за управление  на качеството на Висше училище по мениджмънт  обхваща процесите:   

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, разработване и 

управление на проекти. Системата има обосновано изключение от клаузи 7.5 Производство и 

предоставяне на следпродажбени услуги и  7.6 – „Управление на средствата  за наблюдение и 

измерване”, поради отсъствието на такива процеси във висшето училище. 

Управление на външни процеси: 

 В Наръчника по качество  е определен типът, обхватът и редът за възлагане на външни процеси. 

Такива процеси са идентифицирани в  УЦЖ – следдипломна квалификация и професионално 

обучение, Разработване и управление на проекти, Управление на връзките със 

заинтересованите страни и др. Управлението им се извършва в съответствие с документирани 

процедури по качеството. 

4.2 Изисквания към документацията  

4.2.1. Общи положения: 

Разработената Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарта 

ISO 9001:2015 е редовно внедрена. Има документирани писмени процедури, задължително 



изискуеми по смисъла на стандарта: управление на документи, управление на записи, вътрешни 

одити, управление на несъответстващ продукт, коригиращи действия, превантивни действия. 

За управление на основните процеси има документирани писмени процедури: 

съставляващи Системата за управление на качеството на ВУМ  

 РП_ 02_Учебен процес 

 РП_ 03_ Научноизследователска дейност, интернационализация 

 РП_ 04_Управление на документи 

 РП_ 05_Управление на проекти 

 РП_ 06_Управление на ресурсите и закупуване 

 РП_ 07_Несъответстващ продукт 

 РП_ 08_ Вътрешни одити 

 РП_09_Коригиращи действия 

Разработени и имплементирани са инструкции и правилници, необходими за дейността на 

организацията: правилници за вътрешния ред, академични правилници и др. Вътрешните 

нормативни документи са систематизирани в Шест системи, както следва:  

 Система за стратегическо управление на Висше училище по мениджмънт; 

 Система за управление на качеството на учебния процес; 

 Система за управление на качеството на научноизследователската дейност; 

 Система за управление на връзките със заинтересованите страни; 

 Система за управление на  Ученето през целия живот – следдипломна квалификация и 

професионално обучение; 

 Система за управление на човешките ресурси; 

 Система за финансово управление и контрол. 

Всяка от Системите обхваща поредица от вътрешни нормативни  актове,  образци на документи 

и др.  

 

4.2.3. Управление на документите 

Разпространението на документите на Системата се извършва по реда на документирана 

процедура РП 04_ „Управление на документи и записи”.  

Актуалността на външните документи –нормативната уредба, свързана с извършване на 

основните процеси в организацията е осигурена чрез абонамент за електронна система 

Експертис. 

Проверени записи  

ДК 04_01_04 Списък на външните документи, актуален към  01.09.2018 г. 

Правилник за вътрешния трудов ред 

4.2.4. Управление на записите 

https://vum.bg/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A0%D0%9F_-02_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.pdf
https://vum.bg/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A0%D0%9F_-03_-%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://vum.bg/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A0%D0%9F_-04_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.pdf
https://vum.bg/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A0%D0%9F_-05_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.pdf
https://vum.bg/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A0%D0%9F_-06_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.pdf
https://vum.bg/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A0%D0%9F_-07_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%89-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82.pdf
https://vum.bg/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A0%D0%9F_-08_-%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8.pdf
https://vum.bg/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A0%D0%9F_09_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F.pdf


Записите се управляват съгласно документирана процедура РП 04_Управление на документи и 

записи.С оглед предотвратяване на непреднамерено използване на невалидни копия на 

документи на СУК файловете от електронното копие на СУК са записани в pdf формат. 

5. Отговорност на ръководството 

5.1. Ангажимент на ръководството 

Декларирано е личното участие и отговорност на Ректора за изпълнение на Политиката и целите 

по качеството. Те са разпространени по подходящ начин  в офисите на висшето училище чрез 

поставяне на видни места.  

5.3. Политика по качеството 

Политиката по качеството на ВУМ съответства на предмета на дейност, визията, мисията и 

включва измерими и достижими цели и задачи ,които ръководството на училището си е 

поставило във връзка с проучване и изпълнение на изискванията и очакванията на студентите и 

другите клиенти и начините за удовлетворяване на техните потребности, както и свързаните с 

това процеси. С помощта на редовно провеждане на вътрешни одити и прегледи от 

ръководството се прави самооценка на дейността на организацията и се гарантира 

адекватността и актуалността на политиката и целите по качеството  и критериите за тяхното 

актуализиране.  

5.4. Планиране   

Висшето училище формулира годишни цели по качеството, съвместими със стратегическите 

цели, публично оповестени в Политиката по качеството. Декомпозирането им става чрез 

свеждане на целите по направления – дейности и длъжности. Целите по качеството за всяка 

година се приемат в края на предходната година или в началото на текущата година.  

Проверени записи: 

ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2019 година – за звено Учебна 

дейност – Обучение на студенти за висше образование; 

ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2019 година за звено 

Научноизследователска дейност, интернационализация и управление на връзките със 

заинтересованите страни; 

ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2019 година за звено УЦЖ-

Следдипломна квалификация и професионално обучение;  

ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2019 година за звено 

Разработване и управление на проекти; 

Политика и цели по качеството на Висше училище по мениджмънт, последно ревизирана след 

преобразуването на висшето училище на 03.08.2015 г.   

Целите се преглеждат за адекватност и пригодност на Прегледи на ръководството. 

5.5. Отговорности, пълномощия и обмен на информация: 

5.5.1. Отговорности и пълномощия 



Отговорностите и пълномощията на академичния състав и административния персонал на 

висшето училище са документирани в длъжностните характеристики. Всеки служител е запознат 

с тях чрез полагане на подпис върху екземпляр на съответната длъжностна характеристика. 

5.5.2. Представител на ръководството 

Със заповед на Ректора на ВУМ  са определени двама  Упълномощени представители на 

ръководството. ВУ е спазило изискването на Клауза 5.5.2 от Стандарта и длъжностните лица, 

определени за УПР са членове на ръководството на организацията – Изпълнителен директор на 

висшето училище и директор Стопански дейности.  

6. Управление на ресурсите 

За управление на процесите, свързани с осигуряването на ресурси са разписани правила и 

документирана процедура РП 06_01 -  Управление на ресурсите и закупуване.  

6.2 Човешки ресурси 

Висшето училище е разработила и приело цялостна система за управление на човешките 

ресурси. Системата описва подробно  всички процедури по набор и подбор на преподаватели и 

служители, съдържа Етичен кодекс, Социална програма и др. вътрешни нормативни документи. 

Съгласно РП 06_ в Досие на всеки служител и преподавател се прилагат и съхраняват всички 

записи, удостоверяващи преминало обучение. Личното досие на всеки член на екипа съдържа: 

Трудов договор, копие на диплом за завършено образование, копие на диплом за хабилитация 

или придобиване на квалификация, длъжностна характеристика и др. Сертификати и документи 

по преценка на лицето.  

Проверени записи : 

Система за управление на човешките ресурси 

Стратегия за управление на човешките ресурси 2016-2020. 

Трудово досие на Павлина Алексиева –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 трудовата книжка, копие от 

Удостоверение от 2013 г.за преминато обучение за вътрешен одитор на Система за управление 

на качеството ISO 9001, издадено от Алфа Куолити.  

 

Годишен план за обучение ДК 06_01_01  за 2019 г. планирани са както външни, така и вътрешни 

обучения.  

7.2. Процеси, свързани с клиенти 

В приетите регламенти   по качеството за основните процеси са определени изискванията към 

предоставяните услуги и прегледа на тези изисквания.  

Обменът на информация със студентите са определени от училището и те се извършват 

посредством лични контакти , провеждане на делови разговори, постъпили референции и писма 

от клиенти, предложения, оплаквания и референции, получени по телефона , факса, 



електронната поща и др. Въведена е и анкетна форма на поручване на студентското мнение по 

всички въпроси от дейността на висшето училище. 

Постъпилите рекламации се управляват в съответствие с РП 07 Управление на несъответстващ 

продукт.  

Информация се получава и от сайта на организацията чрез контактните форми за обратна връзка. 

Информацията от обратната връзка с клиентите 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 професионално обучение 

7.3 Проектиране и разработване  

Към всеки учебен план са разработени нови учебни програми на дисциплините, включени в 

учебните планове на различните специалности. Приет е вътрешен нормативен документ, 

регламентиращ подробно създаването, одобрението и разпространението на учебните планове 

и програми, както и Стандарти за учебна документация. 

7.4. Закупуване  

Процесът на закупуване е определен в РП 06_ Управление на ресурсите и закупуване. 

Висшето училище е направило оценка на доставчиците си. Тя е документирана в Списъка на 

доставчиците ДК 06_01_03 , който се утвърждава ежегодно от Изпълнителния директор.  

Проверени записи 

Заповед на ректора за извършване на преглед на доставчиците; 

Протокол от извършения преглед; 

Списък на доставчиците за 2019 г. ДК 06_01_03. 

8.2 Наблюдение и измерване  

8.2.1. Удовлетвореност на клиента 

Определени са методите на представяне на обратна информация относно удовлетвореността на 

студентите като основни клиенти на висшето училище. Анализира се мнението на студентите 

относно качеството на обучение, актуалност на информацията, качество на преподаване, 

качество на административно обслужване, качество на оценяване и др. Данните от тези анкети 

се обсъждат на Прегледи на ръководството и  на провеждани  Ректорски  съвети. Разработени и 

качени на сайта са он-лайн анкети по текущи въпроси от учебния процес на студентите , които се 

обобщават периодично и се докладват ежемесечно от Директор маркетинг на висшето училище.  

Проверени записи:  

Анкетни карти на обучаеми за входящо обучение за придобиване на професионална 

квалификация.  



8.2.3 ,  8.2.4. Наблюдение и измерване на процесите  

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 

Проучва се удовлетвореността на студентите и работодателите чрез обобщение и системен 

анализ на постъпилата информация от анкетните карти и доклади за проведени стажове.  

Анализират се данни от счетоводни записи, други документи и записи, като доказателство за 

функциониране на основните и спомагателните процеси.  Анализът на данните служи като 

основа за подобряване на СУК.   

Вътрешен одит- осъществява се съгласно документирана процедура ПК 08_01  вътрешен одит. 

Към момента висшето училище има двама обучени вътрешни одитори.  

Проверени записи 

Годишен план за одити за 2019 г. 

Удостоверения за вътрешни одитори на Клара Димитрова и Павлина Алексиева.  

8.5. Подобряване 

8.5.2; 8.5.3 – Коригиращи и превантивни действия 

Процесите се управляват в съответствие с документирана процедура ПК 08_03 Коригиращи и 

превантивни действия.  

Оценка на степента на съответствие на одитираната дейност, спрямо писмено 

регламентираните изисквания, процедурите по качеството и ISO 9001:2015: 

Заключение: Резултатите от одитираните направления показват, че системата е редовно 

внедрена и се поддържа и изискванията на СУК и на Стандарта се изпълняват.  

Резултатите от одит №2/12.03.2019 и одит №5/ 16.10.2019 с обект на одитиране клауза 6.2 

Човешки ресурси показват, че приетите правила и норми в Системата за управление на 

човешките ресурси се спазват. Одитирани са както поддържането на трудовите досиета на 

преподаватели и служители, така и  спазването на конкурсните процедури при назначаване на 

преподаватели. ВУМ полага сериозни  усилия за привличане и задържане на кадрите си. За целта 

провежда и регулярни обучения на новопостъпили служители и преподаватели по запознаване 

със Системата за управление на качеството. За 2019г. са планирани и проведени редица 

вътрешни обучения на служителите на Висше училище по мениджмънт с цел развитие на техните 

професионални навици и компетентности.  

 

Обучения на преподавателския състав на Висше училище по мениджмънт 

В началото на месец март 2019 бе организирано обучение по научно ръководство във 

връзка с предприемаческите планове, които студентите следва да изготвят в качеството на 



дипломна работа. Разгледани бяха теми относно срокове и изисквания за изготвяне на 

предприемаческите планове, етични въпроси и аспекти в процеса на изготвяне и оценяване, 

планиране, изготвяне и оформяне на финалния резултат, модулни критерии за оценка и 

оценъчни форми на дипломната работа и нейната презентация. 

В периода май – септември 2019 част от преподавателския състав на Висше училище по 

мениджмънт взе участие в три международни обучения на академични преподаватели, на които 

ВУМ беше домакин. Разглежданите теми обхващаха стратегии за глобализация, както и 

различни методи и аспекти на реализиране на иновации и модернизация във висшето 

образование. 

Поради започнали промени в организацията и изискванията към преподаваните 

дисциплини, традиционното годишно обучение на преподавателския състав на ВУМ бе 

изместено за януари 2020 г. 

 

Обучения на представителите на административния и помощен персонал 

През месец март 2019 представители на административния и помощен персона на 

Висше училище по мениджмънт взеха участие в обучение на тема „Подобряване на 

възможностите за практическо и неформално учене на студентите“. Програмата обхващаше 

теми като: същност и значение на неформалното учене, актуализираната европейска рамка на 

ключовите компетентности за учене през целия живот, умения за консултиране и 

професионално ориентиране на студент. В практическата част на обучението, участниците имаха 

за задача да съставят предложения на проекти и извънучебни дейности и мероприятия, които 

да подпомогнат студентите да развият своите ключови компетенции за УЦЖ. 

През месец юни 2019 представители на отдели Маркетинг и прием на студенти, 

Счетоводство, Общежитие и спорт, Учебен отдел, Кариерен център, Международно 

сътрудничество и Библиотечно-информационен комплекс взеха участие в обучение на тема 

„Повишаване качеството на административната работа със студентите“. В рамките на 

обучението бяха разгледани теми като протоколи и стандарти за водене на комуникация със 

студентите и умения за работа в интеркултурна среда. В края на обучението се включила и 

представители Университета в Техеран, с които бяха обсъдени и споделени добри практики в 

административната работа със студенти. 

  През 2019 г. бе извършен един самостоятелен планов вътрешен одит № 3/16.04.2019  на 

спазването на клауза 6.3  Инфраструктура и 6.4 Работна среда. Същите клаузи бяха одитирани и 

при провеждане на общите одити по всички клаузи на стандарта ИСО 9001:2015.  

Обект на одита: Функциониране на подходяща работна среда и наличие на инфраструктура, 

необходими за протичане на всички работни процеси; 

Цел: Да се  извърши преглед на функциониращата работна среда и на действащата 

инфраструктура  съобразно изискванията на  Системата за управление на качеството (СУК) и 

Стандарт ISO 9001:2015  необходими за оценка на  всички основни и спомагателни процеси във 

Висше училище по мениджмънт (ВУМ). 

Изводи: Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е осигурило добре функционираща работна 

среда, която се управлява ефикасно.  Спазени са всички изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд. Изпълняват се всички предвидени в плана за  развитие на материално-

техническата и информационна база на ВУМ дейности, в т.ч. строително-ремонтни работи, 



закупуване на ДМА  и НДА . Особено внимание се обръща на спазването на плана, касаещ 

материалната осигуреност на библиотечно-информационния комплекс с библиотечни 

материали , учебници, книги, периодика и  абонаментен достъп до онлайн издания. Осигурена 

е добре функционираща работна среда, позволяваща правилно протичане на основните и 

спомагателни процеси във ВУМ. Налице са безопасни и здравословни условия на труд, което е 

доказано и чрез проверка на органите към ИТ .  

Изградената към момента  инфраструктура във ВУМ отговаря изцяло на всички стандарти за 

качествена, добре функционираща и поддържана среда. Планирането и разпределението на 

новопридобитите материални активи се осъществява от   ръководителите на всички отдели и  

Стопанския факултет и Международен колеж  към ВУМ . 

Документацията във връзка с осъществения вътрешен одит е пълна и последователна. 

Приложени са всички необходими приемо-предавателни протоколи, технически спецификации , 

стикери за указания за употреба на всички дълготрайни материални активи и инвентар, 

извършени инструктажи на служители за работа със съответната техника съгласно изискванията 

на ЗБУТ.  На ангажираните, в процесите лица е осигурен достъп до цялата документация и 

материално-техническа база.  

Одитът показа, че е осигурена ефективна работна среда и инфроструктура  при спазване на 

всички изисквания за безопасност и безвредност на работното място и се полагат грижи за 

здравето на персонала.  

На 10.06.2019 бе проведен и самостоятелен планов одит на клауза 6 – Управление на 

ресурсите , в частност на дейността на Библиотечно информационния комплекс.  Установено бе, 

че дейността се ръководи успешно. Води се стриктна отчетност на закупените библиотечни 

източници и ресурси. 1.Наличен е Правилник за дейността на БИК, утвърден от ректора на ВУМ 

и цялата дейност се основава на наличните стандарти в областта на библиотечно-

информационното осигуряване.2. Единство на библиотечните фондове (те носят различни 

фондови букви, но в отделните зали за свободен достъп и книгохранилищата са наредени по 

обща схема за нареждане) 3. Единство на електронната информационно-търсещата система, 

която включва електронни каталози и картотеки, изграждани съобразно възприетите 

международни стандарти и представени в Интернет. От 1 януари 2009 год. насам БИК изгражда 

модулите „Книги“, „Периодика“, „Нетрадиционни документи“, „Дисертации“ и „Статии“ на 

интегрирания специализиран библиотечен софтуер „Автоматизирана Библиотека” за 

изграждане на автоматизиран каталог и обслужване на потребителите. През всички години на 

своето съществуване БИК приема значителен брой документи, освен чрез покупка, и по пътя на 

библиотечния книгообмен и чрез дарения. Основното прочистване на библиотечния фонд от 

остарели по съдържание и физически изхабени документи е осъществено през периода 2014 – 

2017 год. Прочистените документи са предадени за рециклиране през 2018 год., а средствата са 

използвани за покупка на нови библиотечни документи. През всички години БИК информира 

всички преподаватели за осигурените по различни пътища годишни и временни пробни 

свободни достъпи до различни световни научни електронни пълнотекстови и реферативни бази 

данни. Чрез IP-тата във всички сгради на ВУМ потребителите на БИК имат свободен достъп до 

различни световни бази данни, осигурявани от Министерството на образованието и науката за 

академични и научни библиотеки в България; чрез собствени платени абонаменти като част от 

квота, осигурявана от Българския информационен консорциум; чрез временни пробни достъпи, 



осигурявани също от Българския информационен консорциум. Библиотечно-информационното 

осигуряване на преподавателите и студентите на ВУМ се осъществява успоредно с възможността 

те да ползват свободно богатите електронни бази на Кардифския университет, както и 

множеството достъпи до световни бази данни, осигурени от неговата Библиотека. БИК 

предоставя на преподавателите и специалните кодове за  достъп до електронната информация, 

съпътстваща редица от закупените книги на английски език. От 2007 до 2019 год., включително, в 

БИК се изпълнява програма „Информационна компетентност“ и се  организират информационни 

прояви за изграждане на знания и умения за работа с информация, информационни източници 

и информационно-търсещи системи – представяне на БИК, групови и индивидуални обучения за 

представяне на Science Direct и Scopus и други бази данни, обучения за работа със собствените 

бази данни,  обучения за ползване на български и чуждестранни електронни каталози и бази 

данни, подбор и оценка на информация, цитиране, плагиатство и др. 

Заключение: Резултатите от одитираните направления показват, че Системата за управление 

на качеството е редовно внедрена и се поддържа и  изискванията на СУК и на стандарта се 

спазват. 

 

Председател на ОККК: 

Клара Димитрова /п/ 

Варна, 17 февруари 2020 


