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Настоящият доклад е изготвен на основание на Годишен план за 

вътрешните одити в СА „Д. А. Ценов” - ЦКАДО/ГПВО-07_21, организирани 

съгласно ISO 9001:2015, „Управление на риска” и елемент „Управление на 

документи и записи“. 

Докладът съдържа оценка на дейностите, свързани научно-

изследователската дейност в ИНИ с действащите правила и процедури по 

вътрешните и външните нормативни актове. Одитът се проведе чрез проверка 

на съответствието на научноизследователската дейност с действащите правила и 

процедури по вътрешните и външните нормативни актове и с утвърдените 

документи от системата за управление на качеството на СА „Д. А. Ценов“, касаещи 

проверяваните звена.  

Процесният одит обхваща оценка на съответствието на процес 

„Управление на научноизследователска дейност“ с: 

 приложимите вътрешни и външни нормативни документи 

 изискванията на НАОА 

 утвърдените документи от системата за управление на качеството на 

СА „Д. А. Ценов“, касаещи проверяваните звена 

 Изисквания от стандарт ISO 9001:2015. 
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1. Увод 

На основа Годишния план за вътрешни одити на СУК (ЦКАДО/ГПВО-07/2021) и 

План за одит (ЦКАДО/ПО-01/2021) са проведени срещи на одитора с представители на 

одитираните звена, съгласно Заповед №1101/17.12.2021г. на Ректора на СА. 

Институтът за научни изследвания (ИНИ) е основно звено в структурата на СА 

„Д. А. Ценов” по смисъла на ЗВО, чл. 25, ал. 2., открито с Постановление № 333 на 

Министерски съвет от 2 декември 2016 г. 

 

2. Цел, задачи и технология  на одита 

Цел на одита: оценка на дейностите, свързани научно-изследователската 

дейност в ИНИ с действащите правила и процедури по вътрешните и външните 

нормативни актове. 

Задачите на одита са дефинирани така: 

1. проверка на съответствието на научно-изследователската дейност в ИНИ с 

действащите правила и процедури по вътрешните и външните нормативни 

актове. 

2. проверка на съответствието с утвърдените документи от системата за 

управление на качеството на СА „Д. А. Ценов“, касаещи проверяваните звена. 

Технологията на процесния одит включва анализ и преценка на степента на 

съответствие на научно-изследователската дейност в ИНИ с действащите правила и 

процедури по вътрешните и външните нормативни актове. В извадката бе включен ИНИ. 

Оценката на качеството на научно-изследователската дейност е извършена въз 

основа на събиране на първична информация за администрацията, обслужването, 

организацията и управлението на научно-изследователската дейност в ИНИ. 

 

3. Констатации от одита 

 

3.1. Общи констатации 

Института за научни изследвания са: да развива фундаментални научни и научно-

приложни изследвания, съобразно водещите научни направления и приоритетите в 

развитието на световната наука; да администрира научноизследователската дейност в 

рамките на Академията; да осигурява условия за трансфер на получените научни 

резултати в практиката в съответствие с мястото и профила на Академията в 

европейското и националното научноизследователско пространство. 

Институтът за научни изследвания има водеща роля при генерирането и 

популяризирането на научната продукция на академичния състав на Стопанската 

академия и при осъществяването на контакти със заинтересовани представители на 

бизнеса, държавната администрация и научноизследователски структури на национално 

и международно равнище с цел установяване на партньорства за съвместни проекти и 

инициативи. 
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Институтът за научни изследвания осъществява изследователска, експертна и 

консултантска дейност по проекти и програми с регионално, национално и 

международно значение в областта на икономиката, администрацията и управлението. 

В контекста на насърчаване научноизследователската дейност в рамките на 

Стопанската академия, подобряване междуинституционалните контакти и стимулиране 

интегрирането на научните постижения в практиката, ИНИ администрира процеса по 

организиране, провеждане и отчитане на конкурси за научноизследователски проекти, 

финансирани със средства от държавния бюджет за присъщата научноизследователска 

дейност. 

Структурата на ИНИ включва: 

1. Център за трансфер на технологии 

2. Сектор „Национални програми и проекти” 

3. Сектор „Европейски програми и проекти” 

4. Изследователи 

5. Научни секции (центрове, лаборатории и др.). 

6. Временни научноизследователски екипи. 

Центърът за трансфер на технологии проучва възможностите и съдейства за 

осъществяването на трансфер на научни продукти и резултати от 

научноизследователската дейност на Академията в бизнес практиката, публичния 

сектор, неправителствените организации и други институции в страната и чужбина. 

Сектор „Национални програми и проекти” координира научноизследователския 

процес на Академията по отношение на проекти, финансирани по национални програми 

и със средства, предоставяни целево от държавния бюджет за присъщата на висшето 

училище научна дейност. 

Сектор „Европейски програми и проекти“ проучва възможности за участия на 

академичния състав в научноизследователски и образователни проекти с европейско 

финансиране, инициира създаване на временни екипи за разработване на проекти и 

координира работата им. Секторът комуникира с административни структури, 

управляващи международни и европейски финансиращи програми. 

Изследователите осъществяват научно–приложни изследвания по утвърдени 

приоритетни области на Института. Подборът на кандидатите за длъжността 

„Изследовател“ се осъществява от комисия, назначена със заповед на Ректора. 

За извършената работа Центърът за трансфер на технологии, Сектор „Национални 

програми и проекти“, Сектор „Европейски програми и проекти“ и изследователите се 

отчитат пред директора на ИНИ. 

Научните секции са научноизследователски центрове, лаборатории и други, 

формирани към факултетите или катедрите на Академията. Те инициират научни, 

научно-приложни, консултантски и други дейности, в съответствие с техните цели и 

приоритети. ИНИ съдейства за реализирането на проектните инициативи на научните 

Секции. Научните секции отчитат своята дейност пред Съвета на ИНИ веднъж годишно. 
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Временните научноизследователски екипи от изследователи се създават за 

определен период от време с цел изпълнение на научни проекти по конкурсите за 

финансиране на проекти от държавната субсидия за научна дейност, по национални и 

международни научни програми и др. ИНИ съдейства за реализирането на проектните 

инициативи на временните научноизследователски екипи. Във временните 

научноизследователски екипи могат да се привличат преподаватели, изследователи и 

докторанти от една или повече катедри на Академията, както и от други научни 

организации, висши училища и практиката. 

За периода 01.10.2020 г. – 01.10.2021 г. Стопанска академия е участвала в общо 4 

действащи проекта по национални програми, вкл. Фонд „Научни изследвания“, в които 

се изследват актуални научни проблеми в областта на финансите, устойчивото развитие, 

пазара на труда, дигитализацията и др.  

В същото време в Стопанска академия се вземат необходимите мерки, за да се 

привличат средства за научна дейност както по програми на националния Фонд "Научни 

изследвания", така и по Националния иновационен фонд. Стопанска академия е 

кандидатствала по програми на Фонд "Научни изследвания" с 2 проектни предложения. 

В рамките на дванадесетата сесия на Националния иновационен фонд, СА "Д. А. 

Ценов", като партньор-научна институция, участва съвместно с фирми от различни 

сектори в 4 проектни предложения, свързани с дигитализацията, счетоводството, 

проектната дейност и развитието на аграрния сектор. 

За периода 01.10.2020 – 01.10.2021 г. Стопанска академия е имала участие в общо 

3 проекта по европейски програми с международни партньори. В тях са застъпени 

ключови области на научни изследвания, като дигитализацията, приложението на 

информационните и комуникационни технологии в обучението и връзката му с пазара 

на труда, социалната отговорност на фирмите, създаването и участието в международни 

научни мрежи и др. 

 

3.2.Конкретни констатации 

 

Одитирано звено Положителни 

констатации 

Препоръки и възможности за 

подобряване 

ИНИ“  Поддържа се 

документирана информация 

за реализацията и 

отчитането на проектите, 

съгласно изискванията на 

вътрешните правилници и 

националните нормативни 

документи. 

 Поддържа се Архив на 

реализираните проекти и 

отчетната документация по 

тях. 

 Препоръчително е да се 

увеличи обзавеждането за 

архивиране на проектната 

документация в ИНИ 

 Препоръчително е да се 

координира по-ефикасно 

работата на Института с 

Финансово-счетоводния отдел 

по отношение обмена на 

информация за разходването 

на средствата по бюджетите на 

научно-изследователските 
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проекти, финансирани по 

Наредбата за условията и реда 

за оценката и планирането, 

разпределението и 

разходването на средствата от 

държавния бюджет за 

финансиране на присъщата на 

държавните висши училища 

научна или 

художественотворческа 

дейност (ДВ, бр. 73 от 

16.09.2016 г.). 

 

4. Заключение от одита 

 

От извършените дейности по одита и направените оценки могат да бъдат 

формулирани следните общи изводи: 

Първо, организацията е създала, внедрила, поддържа и непрекъснато подобрява 

своята СУК като е очертала необходимите процеси и техните взаимодействия, в 

съответствие с изискванията на действащите вътрешни и външни обстоятелства, в това 

число националните и вътрешните нормативни документи и изискванията на Закона за 

насърчаване на научните изследвания, Закона за висшето образование и свързаните 

подзаконови нормативни актове. 

Второ, висшето ръководство и ИНИ развиват фундаментални и научно-приложни 

изследвания, съобразно водещите научните направления и приоритетите в развитието на 

световната наука, осигуряват условия за трансфер на получените научни резултати в 

практиката в съответствие с мястото и профила на Академията в европейското и 

националното научноизследователско пространство. 

Трето, Стопанска академия е осигурила необходимите човешки, 

инфраструктурни ресурси и подходяща среда за осъществяване на научно-

изследователска дейност. 

Четвърто, разработени са процедури по планиране на научните изследвания, 

определени са изискванията към научния продукт, предвидени са мерки за наблюдение, 

измерване, анализ и оценяване на продукта, организиран е ефективен процес за обмяна 

на информация със заинтересованите страни, предвидени са мерки за управление на 

несъответстващия продукт. За всички процедури се води документирана информация и 

се съхраняват записи от всички дейности, свързани с качеството на научните 

изследвания в ИНИ.  

Пето, Стопанска академия е предприела мерки за подобряване на ефективността 

и ефикасността от действието на СУК, създала е съответните писмени процедури за 

наблюдение, измерване и анализ на научно-изследователската дейност и постоянно 

предприема мерки за подобряване качеството. 
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При проведения одит не са констатирани несъответствия с действащата в 

страната и в Стопанска академия нормативна уредба, с елементите на стандарта ISO 

9001:2015 и изискванията на МОН и НАОА.  

Одитираните дейности и процеси показват ефикасно организиране, 

администриране и управление на научно-изследователската дейност в ИНИ, спазване на 

нормативните изисквания и предвидените в Системата за управление на качеството в 

Стопанска академия принципи.  

 


