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1. Одитирано направление: 6.3 Инфраструктура и 6.4 Работна среда във Висше училище по 
мениджмънт (ВУМ) 

 

 

2. Обект и цели на одита 
 Обект на одита: Инфраструктура и работна среда 
  Цел: да се  извърши преглед на функциониращата работна среда съобразно 

изискванията на  Системата за управление на качеството (СУК) съобразно 
изискванията на Стандарт ISO 9001:2015, както и контрол на изградената 
инфраструктура , необходими за протичане на всички основни и спомагателни 
процеси във Висше училище по мениджмънт (ВУМ). 

 

 
3.  Списък на членовете на екипа, извършили одита 

 Клара Димитрова – Изпълнителен директор 
 Павлина Алексиева – Директор Стопански дейности 

 Кристияна Ангелова –Студент 

 Ирина Петкова – представител на бизнеса 

 

4. Изводи и предписания за подобрение 
 Изградената към момента инфраструктура във ВУМ отговаря изцяло на всички 

стандарти за безопасна, качествена, добре функционираща и поддържана среда. 
Необходимо е да се предприемат мерки за подобряване качеството на интернет 
и увеличаване на скоростта му.  

 Висше училище по мениджмънт (ВУМ) управлява ефикасно работната среда. 
Физическите параметри на средата са много добри и са осигурени здравословни 
и безопасни условия на труд. Замервания параметрите на средата се извършват 
регулярно.  

 Регулярно се извършва анализ и планиране на нуждите на всички звена към 
ВУМ  от закупуване на подходящи ДМА, които в по-пълна степен да задоволят 
нарастващите нужди на институцията. ВУМ е закупил достатъчно брой компютри 
и е осигурил компютърни лаборатории ,необходими за провеждане на качествен 
учебен процес.  

 Документацията във връзка с осъществения вътрешен одит е пълна и 
последователна. На лице са всички необходими приемо-предавателни 
протоколи, технически спецификации, указания и инструкции 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. 



 Вътрешният одит е проведен на принципа на случайни визити и преглед на 
наличната инфраструктура, както и на записи и документи. 

  Заключение: Резултатите от одитираните  направления показват, че системата 
е редовно внедрена и се поддържа и изискванията на СУК и на стандарта се 
спазват. 

 

 

 

 

5. Абонати на доклада 
      Доц. д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище по мениджмънт (ВУМ); 

 
Вътрешен одитор: / П/ 
/Павлина Алексиева/ 

 

Отговорник за одитираното направление : / П/ 
/инж. Стоян Димитров/ 

 
дата: 20.09.2018 

 


