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                                                                                         Утвърдил /П/ 
                                                                        (Доц. д-р Тодор Радев –Президент на ВУМ ) 
 
Настоящият документ представя Правилник за дейността на Оперативната 

комисия за координация и контрол във Висше училище по мениджмънт, Варна (ВУМ). 
Правилникът за дейността на ОККК е приет на  заседание на ВАБ от 24.02.2016 

г. 
Правилникът за дейността на ОККК е изменен с решение на Събранието на 

учредителите и донорите на ВУМ по Протокол от 28 май 2018 г. 
 
 

Раздел I Общи положения 
 
Чл. 1. С този правилник се урежда устройството, организацията и дейността  на 
Оперативната комисия за координация и контрол на Висше училище по мениджмънт 
(ВУМ). 
 
Чл. 2. (Изм. Прот. СУД от 28.05.2018) Събранието на учредителите и донорите   е 
отговорно за изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за 
финансово управление и контрол и се подпомага от вътрешен и външен одит. 
Събранието на учредителите и донорите може да изгражда помощни органи за 
подпомагане на различни аспекти от дейността му.  
Чл. 3. (1) Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на 
увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на 
организацията. 

(2) Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез 
прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване 
ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. 
 
Чл. 4. Вътрешният одит се осъществява в съответствие с международните стандарти 
за професионална практика по вътрешен одит и Етичен кодекс на вътрешните 
одитори. 
 

 
Раздел II Структура и организация 

 
Чл. 5. (Изм. Прот. СУД от 28.05.2018) Оперативната комисия за координация и контрол 
представлява помощен орган на Събранието на учредителите и донорите (СУД). Тя 
осъществява и координира дейността по провеждане на вътрешни и външни одити на 
ВУМ, включително и по процедурите за управление на качеството съгласно 
изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и последващи . 
Чл. 6. (Изм. Прот. СУД от 28.05.2018)Оперативната комисия се състои от 5 члена и 
включва: 

1. Председател; 
2. Членове: 
- Представители на академичния състав – 2 представители 
- Представител на студентите -1  
- Представител на бизнеса - 1 
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Чл. 7.  (Изм. Прот. СУД от 28.05.2018) (Изм. Прот. СУД от 14.03.2019) СУД избира 
Председател и членове на ОККК, а представители на бизнеса и на студентите се 
избират от Председателя на ОККК. Представителите на студентите и на бизнеса в 
състава на ОККК могат да бъдат различни за всеки проведен одит.  Членовете на 
ОККК могат да се избират всяка година  или за неопределен срок  по решение на СУД. 
Промени в състава на ОККК могат да се извършват по предложение на Президента на 
ВУМ. Според вида и обхвата на вътрешните одити  по преценка на Председателя на 
ОККК, в комисиите за провеждане на  вътрешни одити  могат да се включват и по-
малко на брой членове. За конкретни одити по преценка на Председателя на ОККК в 
състава на комисиите може и да не присъстват представители на бизнеса или на 
студентите. За проверка на всички клаузи  на стандарта ИСО 9001:2015 за одитори 
могат да се привличат и външни за ВУМ сертифицирани одитори, които да провеждат 
самостоятелно плановите одити. Президентът на ВУМ има право да се включва в 
състава на комисия за извършване на конкретен одит по своя преценка. 
 

Раздел III Правомощия и дейност 
 
Чл. 8. (Изм. Прот. СУД от 14.03.2019) Оперативната комисия: 

(1) възлага вътрешен отдит във всички направления на дейността на ВУМ; 
(2) обсъжда резултатите от вътрешния одит; 
(3) по всички направления съгласно ИСО приема план за одити във ВУМ и 

програма за всеки отделен одит. 
(4) координира дейността по извършване на външни одити от страна на 

одитиращата ВУМ компания. 
 

Чл. 9. Оперативната комисия организира вътрешен одит  и проследява негово 
изпълнение, най-малко един път годишно. 
 
Чл. 10.  (Изм. Прот. СУД от 28.05.2018) Оперативната комисия изготвя Годишен доклад 
за извършените  одити и го представя пред Събранието на учредителите и донорите . 
Решенията на ОККК се приемат с обикновено мнозинство. За провеждане на 
конкретни одити, изискващи конфиденциалност,  се допуска в състава на ОККК да не 
бъде включен представител на студентите. 
 
Чл. 11.  (Изм. Прот. СУД от 28.05.2018) Вследствие на вътрешния одит Оперативната 
комисия прави оценка за дейността на одитираните звена  и може да изготви 
проектопредложение за подобряване на резултатите от дейността и подобряване на 
качеството на работа на всички одитирани звена.  

  
Чл. 12.  (Изм. Прот. СУД от 28.05.2018) Оперативната комисия следи за спазването на  
вътрешните правилници във ВУМ и дава отчет пред СУД за тяхното изпълнение с 
изключение на вътрешната нормативна уредба, регламентираща учебната и 
научноизследователска дейност на ВУМ, които процеси се оценяват от Комисията за 
осигуряване и оценяване на качеството КООК.  
 
Чл. 13.  (Изм. Прот.  СУД от 28.05.2018)Оперативната комисия за координация и 
контрол: 

(1) наблюдава и обсъжда всички аспекти на дейността на ВУМ по осигуряване 
на качеството с изключение на учебната и научноизследователска дейност на ВУМ; 
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(2) участва  в подготовката и провеждането на сертифициращи и 
потвърждаващи одити на системата за управление на качеството във ВУМ; 

(3) изготвя Протоколи  за резултатите от проверките и прави предложения за 
отстраняване на правонарушенията; 

(4) публикува резултатите от проведените одити на уеб страницата на ВУМ. 
 
Чл. 18. За всички неуредени в настоящия правилник въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство. 
 

Заключителни разпоредби 

§ 1.  (Изм. Прот. СУД от 28.05.2018) (Изм. Прот. СУД от 14.03.2019) Този правилник е приет 
от Висшия академичен борд на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна на 24 
февруари 2016 г.   
Допълнения и изменения на Правилника са приети с решение на СУД по Протокол от 
28 май 2018 г. и по протокол на СУД от 14 март 2019 г. 
 

             

  


