
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ – ВАРНА 

 

ДО СЪБРАНИЕТО НА        

УЧРЕДИТЕЛИТЕ И ДОНОРИТЕ НА ВУМ 

 

ДОКЛАД  

                         НА ОПЕРАТИВНАТА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ  

                                                                        ЗА 2020 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 2020 г. Оперативната 

комисия за координация и контрол организира дейността си съгласно приетия План за 

вътрешни одити и Програми за всеки планиран одит. За 2021 г. бяха планирани да се 

проведат четири вътрешни одита и един ресертификационен одит  и те се проведоха по 

предварително уточнения график.  

1 24.03.2020 Вътрешен планов одит Клара 

Димитрова 

Клауза 6 –Управление на 

ресурсите; 

6.2 Човешки ресурси 

2 27.03.2020 Вътрешен планов одит Павлина 

Алексиева 

Клауза 6 –Управление на 

ресурсите, 6.3 – 

Инфраструктура 

6.4 Работна среда 

 

 

3 30.03.2020 Вътрешен планов одит Клара 

Димитрова 

Клаузи:  

4.2  Изисквания към 

документацията 

5 – Отговорност на 

ръководството 

5.4 Планиране 

5.5 Отговорности, 

пълномощия и обмен на 

информация 

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 

4 16.06.2020 Вътрешен планов одит Клара 

Димитрова 

Клауза 6.2 –Човешки 

ресурси 

5 23.11.2020 Ресертификационен 

одит, СИ ЕС БИ ООД 

Диана Йотин Клаузи 4, 5 ,6, 7 , 8 

 

В посочената Таблица са описани всички проведени одити. Всички вътрешни планови 

одити са проведени под ръководството на Клара Димитрова – Председател на ОККК. В 

състава на комисиите са включени  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:  

Ресертификационен одит №5/23.11.2020 г. бе проведен от „СИ ЕС БИ“ ООД от г-жа 

Диана Йотин в рамките на два дни. Проверени бяха клаузи 4, 5 ,6, 7 , 8 на стандарта. 

Резултатите от извършения външен одит на 23.11.2020 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-жа Диана Йотин  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. Одитираните процеси и дейности са основание за определяне на степента на 

ефикасност на системата като висока. На базата на извършените наблюдения и събраните 

обективни доказателства, ръководителят на одиторския екип препоръчва за 

организацията Потвърждаване на валидността на Сертификат № QMS /191298/BG/R с 

текущ сертификационен цикъл 12.12.2019-11.12.2022 г.  

Резултатите от одит №3/30.03.2020 с обхват на одита клаузи 4, 5,7 и 8 показват, че : 

 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. 

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: 

. 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. 

4.2.4. Управление на записите 

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 

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


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 2020година – за звено 

Учебна дейност – Обучение на студенти за висше образование; 

ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2020 година за звено 

Научноизследователска дейност, интернационализация и управление на връзките със 

заинтересованите страни; 

ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2020 година за звено УЦЖ-

Следдипломна квалификация и професионално обучение;  

ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2020 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.  

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. Студентите са основните 

клиенти на ВУМ и поради това ВУМ проучва регулярно мнението на студентите по 

различни въпроси. 

Съгласно съществуващата система във ВУМ за осигуряване качество на обучението, 

студентското мнение за качеството на преподаване и пряко свързаните с него процеси се 

проучва чрез одобрени от Комисията за осигуряване и оценяване на качеството (КООК) 

анкети след приключването на преподаването по всяка дисциплина .Целта на анкетните 

проучвания е, както подобряване качеството във висшето училище, така и превръщането 

на студентите в активни и осъзнати участници в процеса на формиране и предлагане на 

образователния продукт.  

Качеството на отделните учебни програми се наблюдава и контролира чрез периодично 

анкетиране и на други потребители на образователни услуги, в това число: лица, 

участващи в квалификационни и други курсове, както и разбира се на представители на 

бизнеса от различните браншове. Преподавателите активно търсят мнението на 

представителите на съответната индустрия на регионално, национално и международно 

ниво. В лични срещи, по време на събития и форуми, организирани от ВУМ, на които 

присъстват работодатели, преподавателите дискутират актуалността на учебната 

програма по дисциплината, която водят, и документират мнението и препоръките на 

работодателите в анкетни карти, въз основа на които внасят корекции в учебните 

програми по установения ред за контрол на качеството 

Анкетите включват въпроси относно учебната документация и ресурсите за обучение, 

качеството на преподаване, и други.   ВУМ проучва студентската удовлетвореност по 

отношение на всички аспекти на тяхното обучение -  от качеството на преподаване – 

методи, темп, яснота на изискванията, точност на оценяването до удовлетворение от 

материалната база, общежитие, административните услуги и др. Анкетните проучвания се 

провеждат на хартиен носител или в електронен вид. И в двата случая те са анонимни. 

Служителите от учебен отдел обработват и анализират получените резултати, които се 

представят за обсъждане в Програмните комитети на всяка специалност, провеждани с 

участието на студентски представители. Резултатите от анкетите се разглеждат и на 

катедрени заседания и биват взимани под внимание при решения, свързани с корекции в 

учебната документация, преподавателски състав и др. Като част от своята дейност, КООК 

представя ежегодно доклад на годишните събрания на Висшия академичен борд, изготвен 

на база проведените анкети с всички заинтересовани страни и постъпилите 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.  

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 2020 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.  В годишния доклад на Ректора за дейността на ВУМ се 

анализират данните и се набелязват мерки за успешното развитие на ВУМ. 

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 2020 г. 

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 №1/24.03.2020 и одит №4/16.06.2020 с обект на одитиране клауза 

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

на човешките ресурси се спазват. Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е осигурило добре 

работеща Програмата за социализиране на новопостъпили преподаватели във ВУМ, която 

се управлява ефикасно.  Изпълняват се всички предвидени процедури в системата за 

управление на човешките ресурси. Акцентира се върху участие в научноизследователската 

и приложна продукция на ВУМ. Също така се обръща специално внимание на поставяне на 

обучаващия се във фокуса на образователната дейност. Документацията във връзка с 

осъществения вътрешен одит е пълна и последователна. Приложени са всички 

необходими програми, ръководства и други документи.  Одитът показа, че е осигурена 

ефективно работеща система по Организиране на въвеждащо и последващи обучения на 

новопостъпили преподаватели.  Ръководството проявява ангажираност във връзка с 

подобряване на Програмата за социализиране на новопостъпили преподаватели във ВУМ, 

както и повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на възможности за 

повишаване на професионалната компетентност.   

Одит на обученията на преподаватели и служители за поддържане на 

системата за управление на качеството през 2020 година. 



През 2020 година бяха организирани и проведени общо шест на брой вътрешни обучения 

на служителите на Висше училище по мениджмънт (четири обучения, насочени към 

преподавателския състав и две обучения на административния и помощен персонал). 

Програмата на обучения за преподавателския състав стартира с годишното обучение на 

преподавателския състав за академичната 2019/2020 година, което се проведе на 01 март 

2020 г.. На него бяха разгледани текущи организационни и текущи промени по отношение 

на: - академични календари и семестриализация на дисциплините в трети курс на 

бакалавърските програми от 2020/2021 учебна година. - промяна в изискванията за 

провеждане на изпитите при студентите в трети курс на бакалавърските и в 

колаборативните магистърски програми - оценяване на летните практически стажове - 

скала за измерване на преподавателската заетост В началото на месец септември, 

представители на академичния състав бяха включени като участници и в две 

международни обучения на академични преподаватели, на които Висше училище по 

мениджмънт бе домакин. Първото обучение се проведе в периода 30.08 - 01.09.2020 г. на 

тема “Иновации в преподаването в контекста на глобализацията”, а второто - в периода 7-

8.09.2020 г. и бе на тема “Интернационализация на висшето образование в контекста на 

глобализацията на иновативното образователно пространство”. В рамките на обученията, 

наред с обсъждане на основните теми, участниците имаха възможност да обсъдят и 

обменят опит и добри практики със свои колеги, преподаващи в няколко украински 

университета. В периода 23-24 септември 2020 се проведе Годишното обучение на 

преподаватели във ВУМ за академичната 2020/2021 година. Основни акценти на 

обучението бяха както технологичното обезпечаване на обучението в онлайн среда (в 

платформата GoogleClassroom), така и различни аспекти на онлайн и хибридното обучение 

- организиране и преподаване на учебното съдържание, начини за поддържане на 

ангажираността на обучаемите, методи за оценка. Обучения на представителите на 

административния и помощен персонал През месец май 2020 година за представителите 

на административния и помощен персонал на Висше училище по мениджмънт бяха 

проведени две обучения на теми “Осигуряване качеството на административни услуги за 

студенти, предлагани онлайн” и “Подпомагане личностното развитие на студенти в 

условия на пандемия”. Основната цел 1 беше служителите на съответните отдели да 

обогатят уменията си за работа със студенти в условията на извънредната ситуация, 

породена от пандемията от COVID-19. В таблицата по-долу е представена по-детайлна 

информация за проведените вътрешни обучения.  

Таблица 1: Проведени вътрешни обучения във Висше училище по мениджмънт за 
2020 г. 

№ Тема Дати на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

Брой 
присъствали 

Годишно обучение на преподавателския състав на ВУМ 

1 Годишно обучение 2019-20 28-29 януари 
2020 

Зала 415 ВУМ, гр. 
Варна 

 12 

2 Годишно обучение 2020-21 23-24 
септември 

2020 

конферентна 
зала ВУМ, гр. 

Варна 

15 



Международни обучения на академични преподаватели 

3 „Интернационализация на 
висшето образование в 
контекста на глобализацията 
на иновативното 
образователно пространство“ 

07-08 
септември 

2020 г. 

Конферентна 
зала на хотел 

„Добруджа“,  в КК 
„Албена“ 

5  

4 Иновации в преподаването в 
контекста на глобализацията  

30.08. - 1. 09. 
2020 г. 

конферентна 
зала ВУМ, гр. 

Варна 

 6 

Обучения на административния и помощен персонал 

5 Осигуряване качеството на 
административни услуги за 
студенти, предлагани онлайн 

25.05.2020 Онлайн (през 
платформата 
GoogleMeet) 

12  

6 Подпомагане личностното 
развитие на студенти в условия 
на пандемия 

22.05.2020 Онлайн (през 
платформата 
GoogleMeet) 

14 
  

 

 През 2020 г. бе извършен един самостоятелен планов вътрешен одит № 

2/27.03.2020  на спазването на клауза 6.3  Инфраструктура и 6.4 Работна среда. 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). Отчетено бе, че инфраструктурата се 

модернизира и подобрява, а през 2020 е построено ново Заведение за бързо хранене 

Бистро Академика в двора на ВУМ, което ще предлага столово хранене за студенти и 

преподаватели и служители при субсидирани от ВУМ цени.  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. 

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.  

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, 08 февруари 2021 


