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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Стратегиятаза управлениена рискав ПТГ „ВасилЛевски”е разработенана основание на

чл.4, ал. 1 от Законаза финансовотоуправлениеи контролна публичниясектор.

НастоящатаСтратегияза управлениена риска, цели да се очертаяти актуализират

процеситепо идентифициране,анализ и третиранена рисковете, които могат да повлияят

върхупостигането на стратегическитецели на П
ТГ „ВасилЛевски”— ГорнаОряховицаи

да осигури изпълнението на тези цели.

Основнитестратегическицели на ПТГ „ВасилЛевски”
— ГорнаОряховицаса

насочени към:

1. Провежданена образованиетои на възпитанието според държавните

образователниизисквания / стандарти на Министерствотона образованиетои

науката.Усвояванена общообразователниязадължителенминимум и повишаване на

успеваемосттана учениците.Развитие на индивидуалните
качества на ученицитеи

стимулиранена творческитезаложбина децатаи учениците.

Процесапо управлениетона риска да трансформиратези стратегическицели в

конкретнитехнически и оперативнизадачи, като разпределиотговорностите, към всички

служители, които участват, чрезсвоите задълженияв този процес.
Акцентътсе поставя върху следните въпроси:

Системно и своевременноидентифициранена рисковете;
Отчитане на вероятносттаи въздействиетона рисковете;
Установяванена приетитеза разпределениересурсиза контрол и определяне

на ясни цели за контрол.

Стратегиятаза управлениена риска в ПТГ „ВасилЛевски“
— ГорнаОряховицае

разработенавъз основа на:

• Законаза финансовоуправлениеи контролв публичниясектор;
о Методическинасоки по елементите на финансовотоуправление и контрол,

одобрениот МФ.
Насокиза въвежданетона управлениена рискав организациитеот публичния

сектор, одобрениотМФ.

Стратегиятаза управлениена риска в ПТГ „ВасилЛевски” — ГорнаОряховица
обхваща:

Идентифициранеи управлениена рисковете;
Намиранена съответствие между стратегическитецели на училищетои нивото на

риск, което училищетое склонно да поеме;
Подпомаганевземането на управленскирешения, относно реакциитеспрямориска;
По — доброоползотворяванена финансовиячовешки ресурс.
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II. ПОНЯТИЯ И СЪЩОСТ НА РИСКА
1. Риск е всяко явление, което може да повлияе на негативно върху

способноститена администрациятана ПТГ „ВасилЛевски” — ГорнаОряховицада

постигне целитеси.

2. Процесна управлениена риска с дейноститепо идентифициране,оценяване
и мониторингна рисковетеи въвежданетона необходимитеконтролнидейностис

оглед ограничениетоим до едно приемливоравнище.Управлениетона риска е

непрекъснатпроцес, който е неразделначаст от управленскияпроцескато цяло.

З. Система [модел/ по управлениена риска е механизъм за вземане на

решения,подпомагащи ПТГ „ВасилЛевски”-ГорнаОряховицаза постигането на

неговите цели,чрез който ресурситеда се разпределяттака, че да се получитретиране
на риска.

III. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПТГ „ВАСИЛЛЕВСКИ -

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Етап 1: създаване на условия за управлениена риска.

Директорътутвърждавастратегия, в която се посочват общитецели на

училището.стратегиятаобхващаразвитиетона училищетоза периодне по- малък от

четиригодини и се доразвиваежегодно
в годишните планове.

Директорътопределязадачите по всяка цел от Стратегиятаза развитиена

училищетокато определяотговорноститена
съответните служители.

Директорътопределянеобходимитересурси във връзка с изпълнението на

задължениятана управлениена риска.

Етап 2: идентифициранена риска.

Класифициранетона рисковетепо рисковиобластисе извършва
с цел улесняванена

идентифициранетона конкретнитерискове.При идентифициранетона рисковетее

необходимода се вземат под внимание следните по 0 важни области:

1. Външни рискове

о Бюдежтни— рискове, свързанис финансиране,бюджетнасубсидияи средствапо
програми.

о Нередностни- загубана активи,разполагаемите ресурсиса недостатьъчни, за да

се осигурятжеланите превантивнидействия.
Финансови задължения и взимания — отговорностна ПТГ „ВасилЛевски”

ГорнаОряховицакъм служителитеи третилица.

2. Рискове на дейността:
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— могат да повлияят върху постигането на целите:Стратегическирискове
определянена неточни и/ или непостижими цели, несъответсващо на целите на

изпълнение и др.
Информация/ технологии — рискове, свързанис качеството на информацията,

остарялата, неточна или непълна информацияможе да доведе до вземане на

погрешниуправленскирешения.
рискове, причинени от неуспехи при работас учители и

Репутация
непедагогически персонал,родители, гражданиили задоволяване на обществени
потребности.

осъществяване на проекти без необходиматаоценка наПроекти
риска;несвоевременнофинансиране.

въвеждане на нови дейностиили технологии, в коитоНововъведения
ГорнаОряховицаима

ръководствотои колектива на ПТГ „ВасилЛевски”
ограниченили слабопит, безнеобходиматаоценка на риска.

Рискове, свързани с общественипоръчки:

Това са рискове, свързанис провежданетона процедуритепо обществени
поръчки, които могат да доведат до незаконосъобразноизбиранена фирмаза доставки,
услугии строителство.

Етап З: Анализ и оценка на идентифициранитерискове.

Рисковете се прецизират, чрез използване на два показателя — вероятности

влияние. Вероятносттахарактеризирапредполагаемачестота за настъпване на

неблагоприятносъбитиеа влиянието показва какви са последиците от настъпване на /

въздействие/ на това събитиеза дейносттаи постигане на целите. Съществениса
рисковете, при които вероятносттада настъпят е висока или имат високо влияние върху
постигане на целите.Натези рисковее необходимода се обръщаприоритетновнимание.

Природатана риска се променя непрекъснато.От тук се следва, че

вероятносттаза настъпване на риска и възможното влияние са динамични процесии

трябвада се наблюдаватнепрекъснато.
Ограниченбройрискове могат да бъдат количествен измерите (като

финансовияриск), но повечето рискове (като риска за репутация) могат да бъдат
оценени качествено [с преценяване/.

Рискът се измерва с понятията „влияние „ и „вероятност”, а оценката на

рискае комбинацияот тези две понятия.

Приоценка на риска, може да се използва двуизмернаскала, на която се

отразяватвероятносттаот настъпването им и тяхното влияние. Скалата изглежда по

следния начин:
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жълто

зелено

зелено

ниско

Червёно

жълто

зелено

средно

ервещу

жълто

високо

ВЛИЯНИЕ
когато разглеждаме вероятността,рисковете могат да се определят като

високи,средни и ниски. Подобнона това, когато разглеждамевлиянието, рисковетеотново
могат да се определяткато високи, среднии ниски. Притранспортиранетоим върху
скалата и рисковете, оценени като високи/високи и високи/средни при оценяването на

вероятносттаи влиянието, ще попаднат в червенаобласт.Те битрябвалода се смятат за

съществени и да се управляват активно, чрезпредприеманена действияза намалението
им, като приоритетносе обръщавнимание на рисковете,оценени като високи/високи.

Трябвада се има предвид, че те могат да бъдателиминиранинапълно.
Рисковете, оценени като средни/средни, ниски/високи или високи/ниски,

попадат в жълтата областна скалата и са все още значителни рискове.Тези рискове
трябвада се наблюдаватотблизо, като се прилагат действияза контролиранетоим, за

висока рисковакатегория. Попредотвратяванетоим или преминаванетоим в по —

преценкаръководствотоможе да категоризира, като съществени и рисковете, които са

високи/ниски и ниски/високи (попадащи в жълта област). Този подход се прилага, тъй
като, ако не се предприематмеркии настъпят рисковес високо влияние, но с ниска
вероятност, това може да има значителни последици. В случайна ниско влияние и висока

вероятностможе да бъденарушенаежедневната дейност.
Рискове оценени ниски/ниски или ниски/средни, попадат в зелената области

могат да се смятат като ниско приоритетнии следователно рискове, които се „толерират”
Те трябвада се наблюдаватили припредприеманена допълнителни действияда се

има предвид, че разходитеза осъществяване на контрол могат да надвишат ползата от

намалението на риска.
Следнаправенатаоценка се изготвя Риск — регистър за идентифициранена

рисковетев ПТГ „ВасилЛевски”-ГорнаОряховица, имащи отношение към конкретните
цели.

Етап 4: Документиране.

Всяка основна дейност,свързана с управлениетона риска, е необходимода бъде
документирана, за да се осигурипроследяванена целия процес.Чрездокументиранена
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всеки етап от процесапо управлениена риска, включително и описване наизбраната
подходяща реакция/ действиеи служителите, които отговарят за изпълнението на тези

действияв определенисрокове, се създават условияза редовенсистематичен прегледна

процеса.
Основнаинформация,която се отразявав риск — регистъра, съдържа:

идентифициранитесъщественитеза дейносттана организациятарискове;
определяненивото на рисковете, чрез оценка на тяхното влияние и

вероятност;
рискове, които оставят да съществуват след предприеманетона описаните

действия(остатъчни рискове) и тяхната оценка;
допълнителнидействияза понижаване на остатъчните рискове;
сроковеза изпълнение на планиранитедействияи отговорнислужители за

тяхното изпълнение.

Етап 5: Реакцияна риска.

Следидентифициранеи оценка на рисковетеръководствотоследва да предприеме
меркии действияза реакцияна риска, което е много съществен етап от управлениетона

рискакато цяло. Възможни са следните вариантиза реакция:

Ограничаванена риска
- това най- често срещанатареакция, тъй като рискът

рядкоможе да бъдеизцяло избегнат.Изграждатсе контролнимеханизми,
предоставящиразумна увереностза ограничаванена риска в приемливи
параметри.Рисковете, обект на тази реакция, следва да се наблюдават
периодично.
Прехвърлянена риска

— чрез застрахованена дейноспа(ако тя е предметна
застраховане) или чрез сключване на споразумениес друга организация, по

силата на което се прехвърлядейноспа, заедно със съответните рискове, по

общосъгласие на страните.
Толериранена риска— приеманена рискана нивото, на което е оценен. Такава
реакцияе възможна, ако съответния риск има незначително влияние върху
постигане на целите. Рисковете, обект на тази реакция, следва да бъдат
непрекъснатонаблюдаванипорадивероятносттада се изместят в по — висока

категория.
Прекратяванена риска

— постига се посредствомпрекратяванена съответната

дейност.

Етап 6: Мониторинги проследяванена процесапо управлениена риска.
1. Мониторинг

Осъществяванена ефективностна процесапо управлениена рисковетеизисква

редовнои непрекъснатосистематично наблюдение
( мониторинг) на всеки негов

етап и периодичнодокладване на идентифициранитерискове и предприетите
действияза тяхното снижаване.

Комисиятапо управлениена рискасе състои от:

Председател: ХристинкаМинкова— старшиучител
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Членове:
1. ГаляПаралесова— счетоводител
2. инж.Пламен Шишманов - учител
3. ТерезаМихайлова— домакин

Комисиятае необходимода:
о установи нивото на остатъчен риск, след предприетимерки по

ограничаванена риска (въведените контролнипроцедури).

откриванови рискове(заплахи) за постигане целите, възникнали в

процесана работапрезизминалия период.
направи оценка на въведените контролипо отношение на тяхната

адекватност (т.е дали функциониратдобреи дали разходите, свързанис
тях, не надвишават очакваните ползи).

о оцени цялостната дейност, свързана с управлениетона риска за

съответната година,с цел:
да се установи, че управляванияриск е в допустимитеграници;
дейноститесе извършватпри спазване на принципите за доброфинансово
управление

— ефективност,ефикасности икономичност;
достиганена разумна увереност, че целите ще бъдатпостигнати.

2.комуникация

За успешнотонаблюдениеи оценяване на процесапо управлениена рисковете
в ПТГ „ВасилЛевски” — ГорнаОряховица, във Вътрешнитеправиласе включва

раздел„Комуникация”, който урежда:
о комуникацияи обмен на информациямежду служителите, относно

идентифициранитерискове;
о реда и сроковете за извършване на регулярни прегледина Риск —

регистъра;
реда и сроковетеза докладване на значимите рискове, предприетите

действияи ефектаот тях, както и за нововъзникнали събития;
о отговорнитеза изпълнениетона необходимитедействияслужители.

В случайна установяванена критични риксове, които не са покрити от

контролнипроцедури, директорътследва да бъденезабавноуведомен.
Информациятапо идентифициране,управление и мониторинг на всички

значими рискове, задължително се включва в годишния доклад за състоянието на

финансовотоуправлениена контролпо чл.8 от ЗФУКПС.

IV. СТРУКТУРИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Организационнаструктурапо управлениена риска в ПТГ „ВасилЛевски”
ГорнаОряховица
1 . Директор;
2. Счетоводител;
З.Домакин;
4. Председателна екип за ключови компетентности и комисии;
5. класни ръководители;
6. Непедагогическиперсонал.
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п ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ»
5100, гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ.“АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 27, ТЕЛ.: директор:0878884829, канцелария:0878884835;e-mai1:

Отговорноститепо управлениена риска са разпределеникакто следва:

Директор— отговаряза управлениетона рискапо смисъла на чл.2 от ЗФУКПС. В
тази дейносттой подпомага от се подпомага от всички служители на ръководни
длъжности. Контролирарисковите факториза дейноспа на съответното

направлениена образуваниеи взима решенияв границитена своите правомощияза

ограничаванеи управлениена идентифициранитерискове.Провеждаполитики по

реализиранена дейности, свързани с квалификациятана педагогическите
специалисти и работапо програмии проекти.Разработваправилав съответствие с

настоящата стратегия.Извършвапрегледна Риск — регистъраи го актуализирапри
необходимост.

Счетоводител — отговоренза управлениетона риска за поверенияму ресор.
Участва в процеситепо управлениетона риска чрез прилаганена определени
контролнипроцедури, спазва разписанитеправила и своевременноуведомява
директорапри констатиранинарушения.

Председателна комисията за управлениена риска
— участва в процеситепо

управлениетона рискачрез прилаганена определениконтролни процедури.Спазва

разписанитеправила и своевременноуведомяватдиректорапри констатирани
нарушения.

Председателна екип за њаючови компетентности и комисии, кгшсни

ръководителии учители — наблюдаватза рисковифакторипри осъществяване на

образователнияпроцеси принеобходимостсвоевременноуведомяватдиректора.

Непедагогическиперсонал
— наблюдаватза рискове, свързанис материално

—

техническата база и ежедневно изпълняване на основните си дейностии при
необходимостсвоевременноуведомяватдиректора
Стратегиятаза управлениена рискасе предлагаза утвърждаване, има силата на

вътрешно административенакт и подлежи на промении корекции, в случайна
възникване на нови обстоятелства.

Настоящатастратегиясе свежда до знанието на всички служители на ПТГ
„ВасилЛевски”— ГорнаОряховицакато се поставя на сайта на училището.

Съгласночл. 12, ал. З от ЗФУКСП, стратегиятасе актуализираза всеки 3 години
или при настъпване на съществени променив рисковатасреда.
контролнитедейности, целящи намаляването на риска, се анализират и

актуализиратнай
— малко веднъж годишно.
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