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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 2021 Г.  

Настоящият доклад обхваща периода 2021 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 2021 за 

всички звена на училището. 

В изпълнение на  Плана за провеждане на вътрешни одити от ОККК през 2021 бе 

извършен мониторинг на следните дейности и звена: 

1. На 12 април  2021 бе извършен  вътрешен планов одит на клауза 6.3 

Инфраструктура и 6.4 Работна среда. Извършена бе проверка на състоянието на учебните 

зали и учебната база в гр. Варна, на компютърните лаборатории и технологичните 

лаборатории на Института за кулинарни изкуства. Отчетено бе, че инфраструктурата се 

поддържа в много добро състояние. Проверено бе и новото Заведение за бързо хранене 

Бистро „Академика“ относно наличие на редовни документи за експлоатация на обекта 

и бе отчетено, че заведението е въведено в експлоатация по регламентирания ред.  

Работната среда също бе оценена от проведения одит. Проверени бяха протоколите от 

замерванията на микроклимата и не бяха констатирани нарушения.   

На 22 октомври 2021бе проведен извънпланов вътрешен одит на отдел „Международни 

проекти и приложни изследвания“. Провеждането на одита бе възложено със Заповед на 

Ректора по повод постъпил сигнал от гл. асистент д-р Мирослава Димитрова по съмнения 

за нередности в работата по управление на европейски проекти. Одитът бе извършен от 

комисия в състав: Клара Димитрова – Председател на комисията, проф. д-р Димитринка 

Каменова-член, ас. д-р Нина Златева – член и Павлина Алексиева – член. Извършен бе 
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одит по всички поставени въпроси от гл. ас. д-р М. Димитрова. Изслушани бяха трима 

представители на отдел „Международни проекти и приложни изследвания“. Одитирани 

бяха: Правното основание за възлагане на разработка на интелектуални продукти от д-р 

М. Димитрова, претенциите за авторско право за разработване на интелектуални 

продукти по проекти на ВУМ, Механизъм за включване на преподаватели при 

изпълнение на различни задачи в областта на европейските проекти на ВУМ, 

финансовото отчитане и контрол и др. въпроси от сферата на управлението на 

европейски проекти.Комисията установи, че не са допуснати нарушения в работата на 

отдела, спазват се стриктно изискванията за управление и отчетност на финансиращата 

програма, висшето училище няма и не е имало финансови корекции по проекти, 

управлявани от ВУМ. Докладът на ОККК от 22.10.2021 за проведения одит  е публикуван 

на уеб сайта на ВУМ. За проведения одит бе изготвен доклад, с който бе запознато 

Събранието на учредителите и донорите. Нито едно от обстоятелствата, визирани в 

сигнала, не бе потвърдено.   

На 02 и 03.12.2021 г. бе проведен външен одит от одитиращата компания „Си Ес Би“ 

ООД с одитор г-жа Диана Йотин. Одитирани бяха всички клаузи на Стандарта.   

Резултатите от извършения надзорен одит на 03.12.2021 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. Няма постъпили жалби и предписания от регулаторни органи ,касаещи 

изпълнението на клаузите на ИСО 9001:2015. 

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

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

системата за управление. 

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

основните и спомагателни процеси, протичащи във висшето училище. 

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

нормативна уредба. 

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

качеството; 
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Резултатите от проведения одит и събраните обективни доказателства, дават основание 

да се приеме, че системата за управлениеотговаря на изискванията на референтния 

стандарт ,приетите приложими законови и други изисквания и документирана 

информация. Одитираните процеси и дейности са основание за определяне степента на 

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

събраните обективни доказателства, ръководителят на одиторския екип препоръчва за 

организацията да се потвърди  валидността на сертификата.  

Оперативната комисия за координация и контрол извърши преглед на обученията на 

академичния и административен персонал за 2021 г.  

През 2021 календарната година Висше училище по мениджмънт проведе редица 

обучения за развитието на професионалните компетентности на своите служители.  

 

 

I.Вътрешни обучения на преподавателския състав на Висше училище по 

мениджмънт 

С цел оптимизиране мероприятията за оценяване на студентските работи, бяха 

проведени две обучения за преподаватели (съответно през май и юни), посветени на 

възможностите за оценяване през платформата Moodle с помощта на функциите за 

създаване на рубрики 

На 16. септември 2021 г. се проведе и годишното обучение на преподаватели във 

ВУМ, на което бяха разгледани теми като научно ръководство и оценяване на 

предприемаческите планове на студенти, етични форми, актуална информация за 

възможностите за мобилност по програма Erasmus+, както и административни 

задължения на преподавателския състав. 

 

 

II. Международни обучения на академични преподаватели 

В рамките на календарната година, преподаватели на Висше училище по 

мениджмънт се включиха в общо три международни обучения, проведени съвместно с 

представители на няколко университета в Украйна. Основните теми, които бяха 

разгледани включваха модернизация и иновации във висшето образование, 

интернационализация на учебния процес, лидерство в образованието, образователен 

мениджмънт и др. 

 

III. Обучения на представителите на административния и помощен персонал 

На 10.02.2021  г. се проведе традиционното обучение, насочено към 

представителите на административния персонал, посветено методите за повишаване 

качеството на услугите за студентите. В рамките на обучението бяха включени теми като 

протоколи за водене на комуникация със студентите, методи за оптимизиране 

предоставянето на административни услуги за студентите, както и модул за навици за 

работа в интеркултурна среда. 

Второто годишно обучение на представителите на административния и помощен 

персонал бе проведено присъствено, на 13.07.2021 г. Основни теми, включени в 

програмата на обучението бяха: Ключовите компетенции за учене през целия живот, 
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Формално и неформално учене и тяхното значение, Умения за консултиране и 

професионално ориентиране на младежи. За финал, служителите получиха практическо 

задание, в рамките на което да приложат наученото при разработване на концепции за 

проекти, събития и други мероприятия, в рамките на които студентите да могат да се 

възползват от възможностите на неформалното учене и да развият различни ключови 

компетенции. 

Проведени вътрешни обучения във Висше училище по мениджмънт за 2021 г. 

№ Тема Дати на 

провеждане 

Място на 

провеждане 

Брой 

присъствали 

Вътрешни обучения на преподавателския състав на ВУМ 

1 Възможности за 

оценяване през Moodle и 

създаване на рубрики 

27 май 2021 г. Онлайн в 

платформата 

Microsoft Teams 

13 

2 Онлайн оценяване в 

платформата Moodle 

07 юни 2021 онлайн 16 

3 Годишно обучение 2021-

22 

16 септември 

2021 

конферентна 

зала ВУМ, гр. 

Варна 

27  

Международни обучения на академични преподаватели 

4 Световни тенденции, 

иновативни методи и 

практики във висшето 

образование 

19.01. - 21. 01. 

2021 г. 

конферентна 

зала ВУМ, гр. 

Варна 

7  

5 Адаптивни методи на 

преподаване, световни 

тенденции и иновативни 

практики 

25-26  май 

2021 г 

конферентна 

зала ВУМ, гр. 

Варна 

4 

6 Модернизация на 

висшето образование в 

информационното 

общество 

19-20.08.2021 

г. 

конферентна 

зала ВУМ, гр. 

Варна 

5 

Обучения на административния и помощен персонал 

7 Повишаване качеството 

на услугите за студентите 

10.02.2021  г.  Онлайн (през 

платформата 

GoogleMeet) 

27 (12 - адм. 

персонал, 11 

преподаватели) 

8 Валоризиране на 

неформалното и 

13.07.2021 Кампус Варна 

(ул. Оборище 

13А) 

14 
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самостоятелно учене в 

Европа 

 

Комисията счита, че ръководството на ВУМ полага целенасочени усилия за повишаване 

квалификацията на академичния състав и на административния състав на ВУМ.  

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 

Варна, 13 януари  2022 г.  
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