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КАРТА НА ПРОЦЕСИТЕ
Наименование на процеса
Процес: Управление на
системата за управление

Отговорен служител
Президент
Ректор

Цели на процеса
Създаване на условия за ефективно и
ефикасно изпълнение на основните дейности
на основата на оптимизиране на процесите и
спазване принципите на устойчивото развитие
Ключови индикатори за изпълнение
- съответствие с изискванията на EN ISO
9001:2015
- обхват на системата за управление

Друг персонал
Зам. ректор по НИД
Декан

Рискове
- неблагоприятни изменения в
законодателната уредба
Възможности
- повишаване темповете на икономически
растеж
- преодоляване негативите на демографската
криза
- подобряване на политическата и
финансовата стабилност в страната

Свързани документи и процеси
Стратегия за развитие 2030
Правилник за устройството и
дейността на МВБУ

Действия за третиране на рискове/възможности
- разработване анализи на външната среда
- анализи на конкурентното пространство
- анализи на заинтересованите страни
- дефиниране на алтернативи за вътрешен
растеж

Взаимодействащи процеси
1. Образователен процес
2. НИД
3. Административни дейности
Контроли
1. Изисквания на нормативната уредба
2. Съответствие на стандартите за
програмна и институционална
акредитация
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Взаимодействащи процеси
1. Административни дейности
2. Стратегическо планиране
3. Оперативно планиране
4. Финансово планиране и
бюджетиране

Входни елементи на процеса
1. Планиране на човешките
ресурси
2. Планиране на НИД
3. Планиране на учебна
дейност
4. Минимални държавни
изисквания

3. Съответствие с изискванията на
стандартите за управление на
качеството
4. Спазване на етичен кодекс
Процес
Вземане на управленски решения,
Преглед на ръководството, Вътрешни
одити, Коригиращи действия, Оценка
на източниците на риск и планиране на
дейности за минимизиране на тяхното
потенциално негативно въздействие

Изходни елементи на процеса
1. Брой оптимизирани процеси
2. Брой проведени Прегледи на
ръководството
3. Брой проведени Вътрешни
одити
4.Брой предприети коригиращи
действия

Ресурси
1. Човешки ресурси – брой и
квалификация на академичен и
административен състав
2. Финансови ресурси
3. Информационни ресурси, канали за
комуникация, информационна
инфраструктура
4. Материална база, оборудване,
средства за измерване
Взаимодействащи процеси
1. Осигуряване на ресурси
2. Поддържане на оборудването
3.Финансово счетоводни дейности
Ефективност / ефикасност

1. Изпълнение на стратегическите и оперативните цели
2. Финансова устойчивост
3. Поддържане на висок имидж
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