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(дати): 

28 септември 2018   – от 9,30 до 16,30 часа 

Цели и обхват на одита: Цел на одита – Да потвърди ефективността и 

ефикасността на  внедрената Система за управление на 

качеството  във ВУМ в съответствие с изискванията на 

стандарта  ISO 9001:2015 

Обхват на одита:  Всички направления, посочени в обхвата 

на системата. 

 

 

Наблюдения от одита: 
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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  
обваща 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. 
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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 
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
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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.  
 
Проверени записи: 

ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2018 година –за 
звено Учебна дейност – Обучение на студенти за висше образование; 
ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2018 година за 
звено Научноизследователска дейност, интернационализация и управление на 
връзките със заинтересованите страни; 
ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2018 година за 
звено УЦЖ-Следдипломна квалификация и професионално обучение;  
ДК 05_00_01 Разпределение на целите по структурни звена за 2018 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 
харакетристики. Всеки служител е запознат с тях чрез полагане на подпис върху 
екземпляр на съответната длъжностна характеристика. 
 
5.5.2. Представител на ръководството 
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Със заповед на Ректора на ВУМ № 7/03 август 2015 г.  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 турдовата 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 2018 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. 
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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. 
 
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 №01/ 04.01.2018 на ректора за извършване на преглед на доставчиците; 
Протокол от извършения преглед; 
Списък на доставчиците за 2018 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 



ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО 
МЕНИДЖМЪНТ  

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
ISO 9001:2015 

Лист 
7 Процедура по качество: ПК 08_01  

ВЪТРЕШНИ ОДИТИ 

Версия 01 от 17.09.2017 г. 

Изменение __/______ г. 

 

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 счеотводни 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 2018 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.  

 
Списък на абонатите на доклада:           1. Доц.д-р Тодор Радев – Ректор 

                                                                       2. Клара Димитрова – УПР 
                                                                       3. Павлина Алексиева - УПР 
 
                 Водещ одитор:  Мария Стойчева       
                 Отговорник за одитираните направления: доц. д-р Т. Радев 
Дата 28 септември 2018 
   
 


