
 
Чл. 5. При изпълнение на своите правомощия, директорът се запознава и при вземане на 

решение преценява значението на мненията, изразявани от лицата, извършващи 

предварителния контрол. Директорът взима окончателното решение, независимо от 

мнението при предварителния контрол. 

Чл. 6. Директорът определя финансов контрольор, отговорен за извършване на 

предварителен контрол за законосъобразност. 



 

III. ОБЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

 

Чл. 7. Основните дейности в ЗПГ „Климент Тимирязев” подлежащи на предварителен 

контрол за законосъобразност, са: 

• Процесът по назначаване на служители по служебни и трудови правоотношения – да 

се установи дали са спазени изискванията на законодателството по отношение на 

процедурите за назначаване на служители, дали определеното за назначаване лице 

отговаря на изискванията за длъжността, на която се назначава и дали размерът на 

определеното му възнаграждение е в съответствие с изискванията на нормативните 

актове, вътрешните правила. Предварителен контрол за законосъборазност по 

назначаване се извършва с полагането на съгласувателни подписи върху трудовия 

договор от юрист, гл. счетоводител и финансов контрольор (ЗДАСД);  

• Процесът по плащане на възнаграждения по служебни, трудови и други 
правоотношения – предварителен контрол за правилно начисляване и изплащане на 
дължимите суми; 

• Придобиването на активи, доставка на стоки и услуги на стойност над 1000лв.; 

• Командировките в страната и чужбина; 

• Отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество; 

• Процедурите за възлагане на обществени поръчки и услуги. 

 

IV. РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

 

Чл. 8. Предварителният контрол в ЗПГ „Климент Тимирязев” за законосъобразност се 

извършва от финансовия контрольор, които задължения и отговорности са описани в 

длъжностната му характеристика. 

Чл. 9. (1) Длъжностните лица в ЗПГ „Климент Тимирязев” , отговорни за подготовката на 

вземането на решение или извършването на определено действие, предоставят на съответния 

субект на предварителния контрол цялата документация, свързана с предстоящото решение 

или действие. 

(2) Субектите на предварителен контрол могат да изискват и други документи и 

информация, имащи отношение към дадена дейност, процес, поемане на задължение или 

извършване на разход. 

(3) Предварителният контрол за законосъобразност се извършва чрез документални 

проверки, а при необходимост и физически проверки на място, наблюдения, интервюта, 

сравнителни анализи и др. 

Чл. 10. (1) Преди поемането на задължение финансовият контрольор проверява: 

• Съответствие на предстоящото за поемане задължение и/или плащане с утвърдения 

годишен размер на бюджетния кредит, по съответния бюджетен параграф.  

• Наличие на бюджетен кредит, съгласно месечното разпределение на бюджета.  

• Компетентността на лицето, което поема задължението и/или нарежда плащането. В 

случаи на делегиране на правомощия се проверява валидността и обхватът им.  

• Спазване на съответните процедури и др. нормативни изисквания, свързани с 

предстоящото задължение и/или плащане.  

(2) С предстоящото за поемане задължение създава ли се предпоставка за разделяне на 

обществена поръчка.  

• Предварителен контрол за законосъобразност при възлагането на обществени поръчки 

се извършва преди сключването на договора (преди поемането на задължение) и 

преди всяко плащане.  

• Преди сключването на договора за обществена поръчка се проверяват: наличието на 

утвърден бюджетен кредит; всички актове на възложителя във връзка с етапите на 

проведената процедура – обявления, заповеди, протоколи, писма; съответствието на 



договора с всички предложения от офертата на определения за изпълнител кандидат; 

документите за гаранцията за изпълнение на договора и други.  

(3) Предварителен контрол при придобиването на активи, доставките на стоки и услуги се 

извършва преди сключването на договора и преди всяко плащане.  

(4) Предварителен контрол при командироване на служители в страната и чужбина се 

извършва преди издаването на заповедта за командировка. Проверяват се определените суми 

за нощувка, дневни, транспорт за осъществяване на командировката. С цел гарантиране 

тяхната законосъобразност, следва да бъде извършен предварителен контрол на основанието 

за командироване на лицето и наличието на средства за изплащане на командировката. 

Предварителен контрол се извършва и от гл. счетоводител с полагане на подпис върху 

докумнетите за извършване на плащането. 

(5) Предварителен контрол за законосъобразност при отдаване под наем или продажба на 

движими вещи държавна и общинска собственост се извършва преди сключването на 

договора за наем, съответно до сключването на договора за продажба и периодично за 

начислените вземания и платени вноски.  

• Преди сключването на договор за наем или продажба се проверяват:  

• всички документи за отдаване под наем или продажба, обяви, заповеди и др.;  

• съответствието на протокола на комисията за класирането на офертите с 

нормативните изисквания;  

• изборът на наемател или купувач;  

• съответствието на договора за наем с всички предложения от офертата на определения 

за спечелил кандидат и др.  

(6) Предварителен контрол при назначаване на служители в ЗПГ „Климент Тимирязев” се 

извършва преди сключването на трудовия договор, като се проверяват:  

• наличието на свободна щатна бройка за длъжността;  

• наличието на всички документи във връзка с проведената процедура (конкурс) за 

назначаване и съставените документи, обяви, заповеди, протоколи и др.;  

• законосъобразността на решението на комисията за класирането на кандидатите и 

решението на органа по назначаването;  

• дали служителят отговаря на изискванията за заемане на длъжността;  

• дали размерът на определеното му възнаграждение отговаря на нормативните 

изисквания и вътрешните правила за работните заплати и други.  

Чл. 11. (1) Преди извършването на разход финансовият контрольор проверява: 

• съответствие на плащането с поетото задължение;  

• компетентността на лицето, което нарежда плащането.  

• първичните счетоводни документи и останалите документи – условия за плащане, 

оформени ли са съобразно приложимото законодателство;  

• верни ли са изчисленията в първичните счетоводни документи – аритметична вярност. 

Когато поемането на задължението съвпада с извършването на разход се осъществяват 

и двете групи проверки. 

(2) Преди всяко плащане по Закона за обществените поръчки се проверява 

законосъобразността на разхода и съответствието му с клаузите по договарянето (цени на 

доставките, срокове, заявки, документи за приемането на стоките, услугите или строително-

ремонтните работи и др.), редовността на издадените фактури, стокови и складови разписки 

и други. На финансовия контрольор се представят всички документи, касаещи извършването 

на разход (протоколи, заявки, фактури, складови разписки, авансови отчети, разходни или 

приходни касови ордери и др.).  

(3) Предварителен контрол за плащане на командировки на служители в страната и 

чужбина се извършва преди изплащането или отчитането на разходите от командированото 

лице. За извършване на проверката се представят заповедта за командировка, авансов отчет, 

фактури, документ за паркинг, разходен или приходен касов ордер и други.  



(4) При изплащането на работни заплати финансовият контрольор извършва проверка на 

месечните заплати за вярност и съставя един контролен лист.  

(5) За доставката на канцеларски материали, резервни части, консумативи, хранителни 

стоки, миещи препарати се осъществява предварителен контрол на исканите количества и 

номенклатури по заявка при разходи над 1000лв.  

(6) При прекратяване на правоотношението на служител в ЗПГ „Климент Тимирязев” се 

извършва проверка за правилното изчисление на размера на дължимите обезщетения, 

използван/неизползван отпуск, дължими суми за облекло и др. 

 

V. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ 

 

Чл. 12. (1) Резултатите от проверките за законосъобразност, извършвани от финансовия 

контрольор, се отразяват чрез становище, оценка (контролен лист). В него той изразява 

мнението си по законосъобразността на поемането на задължението или извършването на 

разхода: 

• Може да бъде поето задължението/извършен разходът; 

• Не може да бъде поето задължението/извършен разходът, докато не се представят 

документите (посочват се видът на документа и лицата, които следва да го 

представят); 

• Не може да бъде поето задължението/извършен разходът поради следните причини 

(посочват се причините). 

(2) Цялата документация, свързана с поемането на задължението или извършването на 

разхода се представя на директора на ЗПГ „Климент Тимирязев”, за одобрение като към него 

се прилагат и документите за извършените от финансовия контрольор проверки - 

констативни протоколи, контролни листя, описи от извършени проверки на място и др. 

 



 
2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до информация.  

3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на информация.  

4. Защита на правото на информация. 

5. Защита на личната информация.  

6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата.  



(2) Осъществяването на правото на достъп до информация не може да бъде насочено 

срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, 

обществения ред, народното здраве и морала.  

 

II. НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 4. Приемане, регистриране и отговор на устни запитвания за достъп до информация:  

1. Устните запитвания по ЗДОИ се приемат от служителя по чл.1, ал.1, т.2.  

2. Служителят по чл.1, ал.1, т.2 води регистър за устните запитвания, като отбелязва: трите 

имена на заявителя; каква информация е поискана; формата, в която е предоставен достъп 

или основанието за отказ от предоставяне на достъп до информация.  

3. За предоставяне на достъп до информация по устно запитване се дължат разходи, в 

зависимост от формата на предоставяне на достъп и вида на носителя.  

Чл. 5. Приемане, регистриране и разпределяне на заявления за достъп до информация:  

1. За подаване на писмени заявления за достъп до обществена информация (наричани за 

краткост Заявления) се предоставя за ползване формуляр по образец.  

2. Заявленията за достъп до обществена информация се предоставят на хартиен носител в 

ЗПГ „Климент Тимирязев”.  

3. Заявленията се регистрират в канцеларията на ЗПГ „Климент Тимирязев” в деня на 

тяхното постъпване във входящия дневник.  

4. Получените по пощата или на официалния e-mail адрес на училището Заявления се 

регистрират по реда на т. 3.  

5. Получените заявления по реда на т. 4 се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните 

по чл. 25, ал. 1, т. 1,2,4 от ЗДОИ.  

6. В деня на регистриране техническият секретар предоставя срещу подпис на служителя по 

чл.1, ал.1, т.2 писмените заявления.  

7. Всички допълнително постъпили или създадени документи, които са по повод или в 

отговор на вече регистрирано заявление, носят регистрационния номер на Заявлението и 

датата на постъпване.  

8. Жалбите срещу решенията и отказите за предоставяне на достъп до информация се 

приемат и регистрират в канцеларията на училището в два екземпляра и се обработват по 

реда на т. 3 .  

 

III. СРОКОВЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 

 

Чл. 6. Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат от служителя по 

чл.1, ал.1, т.2 в 14 дневен срок след датата на регистрирането им.  

1. В случаите, когато исканата информация не е точно и ясно формулирана или е 

формулирана много общо, служителят по чл.1, ал.1, т.2 уведомява заявителя за това лично, 

срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка.  

2. Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация в срок от 30 дни от 

получаване на писмото за уточняване, заявлението се оставя без разглеждане.  

2.1. Срокът по т.2 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата 

информация.  

2.2. Срокът по чл.6 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато исканата информация 

е в голям обем и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.  2.3. За 

удължаване на срока по т.2.2. служителят уведомява писмено заявителя.  

Чл. 7. Срокът по чл.6 може да бъде удължен с не повече от 14 дни, когато исканата 

информация се отнася до трето лице.  

1. В 7-дневен срок от регистриране на Заявлението, служителят по чл.1, ал.1, т.2 е длъжен да 

поиска изричното писменото съгласие на третото лице за предоставяне на исканата 

информация.  



2. В случаите, когато не е получено съгласие в срока по т.1 или при изричен отказ да се даде 

съгласие, служителят по чл.1, ал.1, т.2 може да предостави исканата информация в обем и 

начин, който не разкрива информацията, отнасяща се до трето лице.  

3. В решението служителят по чл.1, ал.1, т.2 да спазва точно условията, които третото лице е 

дало като съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.  

4. Не се иска съгласие от третото лице, когато е задължен субект по ЗДОИ и информацията 

се отнася до него.  

Чл. 8. Когато ЗПГ „Климент Тимирязев” не разполага с исканата от заявителя 

информация, но има данни за нейното местонахождение, служителят по чл.1, ал.1, т.2 

препраща Заявлението в 14 – дневен срок от получаването му към съответния орган. За 

препращане на Заявлението от служителя по чл.1, ал.1, т.2 уведомява писмено заявителя.  

Чл. 9. Когато ЗПГ „Климент Тимирязев”  не разполага с исканата обществена информация 

и няма данни за нейното местонахождение, служителят по чл.1, ал.1, т.2 в 14-дневен срок от 

получаването на Заявлението уведомява за това заявителя.  

 

ІV. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 10. Решенията за предоставяне на достъп до информация се изготвят от служителя по 

чл.1, ал.1, т.2 и се утвърждават със заповед на директора.  

1. В решението, с което се предоставя достъп до информация, задължително се посочват:  

- степента на осигурения достъп до исканата информация;  

- срокът, в който е осигурен достъп да исканата информация;  

- мястото,където ще бъде предоставен достъп до исканата информация;  

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата информация;  

- разходите по предоставянето на достъп до исканата информация.  

2. В решението за достъп до информация могат да бъдат посочени и други органи, които 

разполагат с по-пълна информация.  

Чл. 11. Решението за достъп до информация се връчва лично срещу подпис на заявителя 

или се изпраща по пощата с обратна разписка.  

Чл. 12. Достъп до информация се предоставя след заплащане на определените разходи и 

представяне на платежен документ.  

Чл. 13. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се изготвя от 

служителя по чл.1, ал.1, т.2 когато е налице основание за това съгласно ЗДОИ.  

1. В решението задължително се посочват правното и фактическото основание за отказ по 

ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.  

Чл. 14. Решенията за отказ за предоставяне на достъп до информация се връчват лично 

срещу подпис на заявителя или се изпращат по пощата с обратна разписка.  

 

V. ФОРМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 15. (1) Формите за предоставяне на достъп до информация са:  

- преглед на информацията – оригинал или копие;  

- устна справка;  

- копия на хартиен носител;  

- копия на електронен носител.  

(2) За достъп до информация могат да се използват една или повече от формите по ал.1.      

(3) Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до 

информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му възможности.  

Чл. 16. (1) Информацията се предоставя в исканата от заявителя форма, освен ако:  

а) за нея няма техническа възможност;  

б) е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;  

в) води до възможност за неправомерната й обработка или до нарушаване на нечии права.   



(2) В случаите по ал.1 достъп до информация се предоставя във формата, посочена в 

решението за предоставяне на достъп.  

 

VІ. ДЪЛЖИМИ РАЗХОДИ И НАЧИНИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 17. Достъпът до информация се предоставя след представяне на платежен документ за 

заплащане на определените разходи.  

Чл. 18. Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на 

училището.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Тези вътрешни правила са утвърдени със заповед РД№          /         2020г. на Директора на 

ЗПГ „Климент Тимирязев”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите 

специалисти. 

- Взаимодействия с родители, работодатели, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежките политики. 

 



1. Задачи: 

 

Задачите, свързани с оценката на риска, чието изпълнение е необходимо, за да се достигнат 

набелязаните цели са: 

• Да се създаде организация за системно и своевременно идентифициране на рисковете. 

• Да се осигури отчитането на вероятността и въздействието на рисковете. 

• Да се установят приетите ресурси за контрол и да се определят ясни цели за контрол на 

рисковете. 

 

Стратегията за управление на риска в ЗПГ „Климент Тимирязев” е разработена въз 

основа на: 

• Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор; 

• Методически насоки по елемeнтите на финансовото управление и контрол, одобрени от 

МФ; 

• Насоки за въвеждането на управление на риска в организациите от публичния ceктop, 

одобрени от МФ. 

 

Стратегията за управление на риска в ЗПГ „Климент Тимирязев” обхваща: 

• Идентифициране и управление на рисковете; 

• Намиране на съответствие между стратегическите цели на училището и нивото на риск, 

което училището е склонен да поеме; 

• Подпомагане вземането на управленски решения, относно реакциите спрямо риска; 

• По – добро оползотворяване на финансовия и човешки pecypc. 

 

II.  ПОНЯТИЯ И СЪЩНОСТ НА РИСКА 

 

2. Риск  е събитие, което ще повлияе върху постигане на целите на организацията. 

Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му.  

3. Разумна увереност – задоволително ниво на увереност, което изисква разходите за 

вътрешен контрол да не надхвърлят очакваните ползи от него. Концепцията за 

разумна увереност е признание, че не е възможно да се твърди абсолютно и със 

сигурност, че дадено неблагоприятно събитие няма да се случи въпреки взетите мерки 

и предприетите действия. Никой не може да постигне абсолютна (100%) увереност 

поради многобройни фактори, произтичащи от ограничените финансови и други 

ресурси, ограниченията на източниците на информация, човешките грешки и т.н.; 

4. Идентифициране на риска – идентифициране на вътрешни и външни събития, които 

могат да застрашат постигането на целите на организацията; 

5. Оценка на риска – процес, състоящ се от определяне на степен на вероятност от 

сбъдването на идентифицирания риск и определяне на степен на влияние (ефект) 

върху целите на организацията при неговото настъпване; 

6.  Вероятност – представлява възможността дадено събитие да се случи или с други 

думи колко е вероятно дадено събитие да се прояви;  

7. Ефект (влияние) – представлява описание и оценка на това какви биха могли да 

бъдат последствията/въздействието от настъпило събитие. Ефектът може да бъде 

както отрицателен, така и положителен; 

8. Присъщ риск – рискът, свързан с естеството на дейността на организацията при 

липса на каквито и да е действия (контроли) за смекчаване на вероятността или на 

ефекта от неговото проявление;  

9. Остатъчен риск – нивото на влияние и вероятност от риск, което остава след 

реакцията (контрола) на ръководството към риска. След предприемане на конкретни 

действия (реакция на риска) продължава да съществува риск, който се нарича 

остатъчен риск, и по същество изразява факта, че рискът не може да бъде премахнат 



изцяло. Отговорност на директора  е да реши дали равнището на остатъчния риск е 

приемливо за гимназията или е необходимо да бъдат предприети допълнителни 

действия за неговото намаляване;  

10. Реакция на риска – мерки/действия за приемане, ограничаване, прехвърляне или 

прекратяване на риска; 

11. Риск апетит – нивото на риск, което организацията е склонна да приеме при 

изпълнение на своята мисия, без да бъде застрашено постигането на целите. 

 

III. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ НА РИСКА 

 

РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДИРЕКТОРА НА ГИМНАЗИЯТА 

 

             1. Директорът отговаря  за създаването и поддържането на култура на управление на 

риска в организацията. Със своето поведение  той  трябва да демонстрира  разбиране на 

важността и подкрепа за дейностите по управление на риска; 

             2. Директорът  отговаря  за определяне на мисията, визията и стратегическите цели на 

училщето.  

             3. Директорът   утвърждава  Стратегия за развитие на гимназията, която  отразява 

общите (стратегически) цели на училището, съгласувана  с целите на други организации 

(първостепенни разпоредители с бюджет- община Сандански), с цели на национално или 

регионално ниво. Стратегическият план обхваща период от 4 години и  се доразвива 

ежегодно в годишни оперативни планове; 

             4. Директорът на училището  утвърждава Стратегия за управление на риска, която се 

актуализира периодично (на всеки четири години), както и при настъпване на съществени 

промени в рисковата среда;  

             5. Директорът на училището определя комисия по управление на риска, разпределя 

ясно задачите и отговорностите сред ръководството и служителите на гимназията. 

             6. Директорът на училището  определя необходимите ресурси във връзка с  

изпьлнение на задълженията по управление на риска. 

 

 

 

РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОМИСИЯТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

          Комисията по управление на риска има следните отговорности: 

             1. Създаване на организация за разработване на Стратегията за управление на риска, 

съответно нейната актуализация; 

             2. Координиране, организиране и информационно обезпечаване на дейностите по 

идентифициране и оценка на риска и определяне на реакции на риска; 

             3. Документиране на рисковете и тяхната оценка, на резултатите от извършените по 

управление на риска действия, сроковете, в които действията ще бъдат предприети и 

отговорните лица, в  риск-регистър, както и неговото редовно актуализиране;  

             4. Подпомагане и консултиране директора на училището  при прилагането на 

методите и техниките на идентифициране и оценка на риска и при определяне на реакциите 

на риска;  

            5. Консултиране, организиране и провеждане на обучения по теми, свързани с 

управлението на риска;  

            6. Организиране осъществяването на мониторинг на управлението на риска. Целта на 

мониторинга е да се установи дали след приетите действия, рискът е бил ограничен  до 

приемливо за гимназията  равнище. В резултат от мониторинга, управлението на риска се 

наблюдава непрекъснато , заедно с текущите промени, които могат да повлияят на целите 

или на възможността те да бъдат постигнати, за да придобие  увереност, че процесът по 

управление на риска е ефективен и ефикасен;  



            7. Докладване на ръководителя на организацията на обобщена информация по 

отношение управлението на риска под формата на отчети. 

 

РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГИМНАЗИЯТА 

 

         Служителите на организацията са тези, които прилагат ежедневно контролните 

дейности, разработени за управление на рисковете. В тази връзка те са в позиция да 

установят първи евентуални слабости, нередности или проявления на рискове. 

        Отговорностите на служителите са:  

          1. Да подпомагат оперативните ръководители в процеса на управление на риска, като 

осигуряват нужната за целта информация и участват активно в дейностите по оценка на 

идентифицираните рискове и въведените контролни процедури; 

          2. Да докладват на оперативното ръководство за възникващи проблеми, които могат да 

застрашат постигането на целите;  

          3. Да докладват на оперативното ръководство за потенциални възможности за 

подобрение на системата на вътрешен контрол /СВК/. 

 

IV. ЕТАПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

Етап 1. Създаване на условия за управление на риска: Извършването на дейностите, 

включени в този етап, е отговорност на директора  на училището. За да създаде условия за 

ефективно управление на риска,  директорът трябва да предприеме следните действия: 

• Утвърждава стратегия, в която се посочват общите цели на училището. Стратегията 

обхваща развитието на ЗПГ „Климент Тимирязев” за период от четири години и се 

доразвива ежегодно в годишните планове. 

• Определя задачите по всяка цел от стратегическия план, като определя 

отговорностите на съответните служители. 

• Определя необходимите ресурси във връзка с изпьлнение на задълженията по 

управление на риска. 

 

Етап 2. Идентифициране на риска: 

 

Класифицнрането на рисковете по рискови области се извършва с цел улесняване на 

идентифицирането на конкретните рискове, При идентифицирането на рисковете е 

необходимо да не се вземат под внимание следните по – важни рискови области:  

 

12. Външни рискове: 

 

• Отношенията на ЗПГ „Климент Тимирязев” с външни  за  него  субекти  - ( 

Общинска администрация, РУО Благоевград, контрагенти по договори, доставчици на  

енергия, вода, учебници , учебни помагала, материали  и др.) – рискове свързани с 

дейността на тези външни субекти, могат да повлияят върху дейността на ЗПГ 

„Климент Тимирязев”. 

• Законодателни и нормативни — рискове, свързани със законодателната и  

нормативна уредба, значителни и частични промени в нормативната уредба, 

въвеждане на нови специфнчни изисквания свързани с дейността, договорни 

отношения с контрагенти. 

• Политически събития 

• Природни явления 

• Промени в икономиката 

 

13. Вътрешни рискове – рискове, свързани с правно-организационната форма, 



спецификата на дейността и процеса на работа на гимназията :  

• Финансови рискове: 

• Бюджетни – рискове, свързани с финансиране, бюджетна субсидия и средства по 

програми. 

• Нередности – загуба на активи, разполагаемите ресурси са недостатъчни, за да се 

осигурят желаните превантивни действия. 

• Финансови задължения и вземания – отговорност на ЗПГ „Климент Тимирязев” 

към служители и трети лица. 

 

14. Рискове за дейността: 

 

• Стратегически рискове - могат да повлияят върху постигането на  целите на ЗПГ 

„Климент Тимирязев”: определяне на неточни и/или непостижими цели, 

несъответстващо на целите ,изпълнение и др. 

• Оперативни рискове – рискове свързани с ежедневното изпълнение на текущите 

дейности и процеси.  

• Информация/технологии – рискове свързани с качеството на 

информацията,остарялата неточна и непълна информация, може да доведе до вземане 

на неправилни управленски решения. 

• Репутация – рискове причинени от неуспехи, при работа с учители и непедагогически 

персонал, родители, граждани или задоволяване на обществени потребности. 

• Проекти – осъщестяваване на проекти без необходимата оценка на риска; 

несвоевременно финансиране. 

• Нововъведения – въвеждане на нови дейности или технологии , в които 

ЗПГ”Климент Тимирязев” има , ограничен или слаб опит, без необходимата оценка на 

риска. 

• Рискове свързани с управление на човешките ресурси – това са рискове свързани с 

недостатъчен административен капацитет,човешки ресурси, координация и 

комуникация, квалификация, неосигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд и други. 

 

Етап 3 Оценка на риска 

 

− Рисковете в ЗПГ”Климент Тимирязев”  се оценяват , чрез използване на два 

показателя вероятност и влияние. Вероятността характеризира предполагаемата 

честота за настъпване на неблагоприятното събитие, а влиянието показва  какви са 

последиците от настъпване /въздействие/ на това събитие за дейността и постигане 

целите на училището.От гледна точка на вероятностга рискът може да се определи 

като висок, среден и нисък. Когато разглеждаме влиянието рискът отново може да се 

определи като  висок, среден и нисък. В зависимост в коя зона на скалата попада 

риска, той може да е: 

− Съществен; 

− Значителен; 

− Толериран; 

            Съществени са рисковете, при която вероятността да настъпят е висока или имат 

високо влияние върху постигане на целите. Тези рискове са критични и  с приоритетно 

внимание. 

            При оценката на риска могат да бъдат използвани количествени и/или качествени 

методи. Количествените методи  носят по-голяма точност, но могат да се използват само по 

отношение на определени рискове, подлежащи на количествено измерване (например 

финансови рискове). Качествените методи могат да се приложат, когато рисковете не 

подлежат на количествено измерване (например репутационни рискове) или когато липсват 



достатъчно достоверни статистически данни. Качествените методи са субективни, но се 

прилагат по-лесно. При използването на качествени методи, вероятността и ефектът на 

рисковете се оценяват чрез качествени показатели, които могат да бъдат словесни (висок, 

среден, нисък) или числови (като скалата може да е от 1 до 3 или от 1 до 5).  

При оценката на риска може да се използва двуизмерна скала, на която се отразяват 

вероятността от настъпване им и тяхното влияние. Скалата изглежда по следния начин: 
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Рисковете оценени като високи/високи и високи/средни попадат в червената област.Те трябва 

да се смятат за съществени и да се управляват активно, чрез предприемане на действия за 

намалението им. Те не могат да бъдат елиминирани напълно. Рисковете оценени като 

средни/средни, ниски /високи , високи /ниски, попадат в жълтата област на скалата и са все 

още значителни рискове. Тези рискове трябва да се наблюдават отблизо, като се прилагат 

действия за контролирането им, предотвратяването им или преминаването им в по-висока 

категория. По преценка на ръководството може да се каторизират като съществени и 

рисковете, които са високи/ниски и ниски/високи .Този подход се прилага , тъй като ако не се 

вземат мерки навреме  и настъпят рискове с ниска вероятност и високо влияние , това може 



да има значителни последици . В случай на висока вероятност и ниско влияние на риска, 

сериозно може да бъде нарушена ежедневната дейност на училището. Рискове определени 

като ниски/ниски и ниски/ средни, попадат в зелената област на скалата и се смятат за 

нископриоритетни или рискове, които се толерират. Те трябва да се наблюдават  и при 

предприемане на допълнителни действия да се има предвид, че разходите за осъществяване 

на контрол могат да надвишават ползата от намалението на риска.  

  

Етап 4. Определяне на риск апетита 

 

    След като рисковете бъдат идентифицирани и оценени  е необходимо да се реши кои 

рискове изискват незабавни действия и какъв тип коригиращи действия трябва да се 

приложат – да се определи реакцията на риска. Реакцията на риска е в пряка зависимост от 

риск апетита на училището. По отношение на рискове, при които вероятността и ефекта 

могат да бъдат измерени количествено, нивата на риск апетита се определят като конкретни 

стойности. По отношение на рискове, които могат да бъдат измерени единствено чрез 

качествена оценка, нивата на риск апетита се определят чрез подходяща 

формулировка.Определянето на риск апетита по отношение на реакциите към риска означава  

разграничаването на рисковете, които изискват незабавно действие, рискове, към които 

трябва да се предприемат мерки без нужда от незабавно действие, рискове, които трябва да 

бъдат поставени под наблюдение.Отговорност на директора  на училището е  да определи 

риск апетита. Нивото на риск апетита е необходимо да бъде записано  в риск регистъра. 

 

Етап 5. Документиране на риска 

 

 Всяка дейност свързана с управление на риска трябва да бъде документирана, за да се 

осигури проследяване на целия процес. Документирането се осъществява чрез изготвяне на 

риск регистър. Основната информация, която се отразява в риск регистъра: 

− Идентифициране на съществени за организацията рискове; 

− Определяне нивото на рисковете, чрез оценка на тяхнато влияние и вероятност; 

− Остатъчни рискове и тяхната оценка; 

− Срокове за изпълнение на планираните действия и отговорни служители за тяхното 

изпълнение. 

 

Етап 6. Реакция на риска  

 

   След като бъдат идентифицирани и оценени рисковете , гимназията  трябва да прецени 

какви мерки и действия за реакция или отговор на идентифицираните и оценени рискове 

трябва да бъдат предприети. Възможни са следните варианти : 

− ограничаване на риска- ограничаването на риска е най-често срещаната реакция,която 

се прилага. Причината за това е, че рискът рядко може да бъде изцяло 

избегнат/прехвърлен. Ето защо следва да се въведат контролни дейности, 

предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри, в 

зависимост от значимостта на риска. 

− прехвърляне на риска – чрез застраховане на дейността(ако тя е предмет на 

застраховане) или чрез сключване на споразумение с друга организация, по силата на 

което се прехвърля дейността, заедно със съответните рискове , по общо съгласие на 

страните. 

− Приемане/толериране/ на риска - такава реакция е възможна само ако определени 

рискове имат ограничено (незначително) влияние върху постигане на целите или ако 

разходите за предприемане на действия превишават потенциалните ползи. Такива 

рискове, обаче, трябва да бъдат постоянно наблюдавани. Възможно е различни 

външни или вътрешни фактори да окажат въздействие върху вероятността и 



влиянието и да изместят риска в друга по-висока категория.  

− прекратяване на риска- постигат се посредством прекратяване на съответната 

дейност.  

 

V. МОНИТОРИНГ НА РИСКА 

 

        Осигуряването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква текущо 

наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и периодично докладване на 

идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното намаляване . За 

осъществяване на системно наблюдение Комисията по управление на риска, трябва 

периодично да преглежда риск регистъра / веднъж годишно/. Определени рискове могат да 

бъдат преглеждани по-често, в зависимост от тяхната специфика или особена значимост. 

Някои съществени рискове могат да изискват и ежедневен преглед. При възникване на 

внезапни събития риск-регистърът може да се разглежда извънредно без да се чака редовния 

преглед. Целта на мониторинга е да наблюдава дали вероятността и влиянието на 

идентифицираните рискове се променя, дали се пораждат нови неидентифицирани преди 

рискове и да дава увереност на директора на гимназията , че са предприети необходимите 

действия за намяляване на риска до приемливо за гимназията ниво. Мониторинга се 

осъществява от специално за това създадена комисия.Комисията трябва да изготви годишен 

доклад за извършен мониторинг по управление на риска и  има следните отговорности: 

− да установи нивото на остатъчен риск, след предприети мерки  по ограничаване на 

риска/ въведените контроли и процедури/; 

− Да установи нови рискове/заплахи/ за постигане целите на гимназията, възникнали в 

процеса на работа за изминалия период; 

− Да направи оценка на въведените контроли – дали функционират добре и дали  

разходите свързани с тях не надвишават очакваните ползи; 

− Да оцени цялостната дейност свързана с управлението на риска за съответната година 

, с цел: 

1. Да се установи,че управляваният риск е в допустими граници. 

2. Дейностите се извършват при спазване на принципите за  добро финансово управление- 

ефективност, ефикасност и икономичност. 

3. Достигане на разумна увереност,че целите на ЗПГ”Климент Тимирязев” ще бъдат 

постигнати. 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

              Стратегията за управление на риска се утвърждава от директора на училището със 

заповед № РД 12-143/ 29.10.2020г. и има силата на вътрешно административен акт и подлежи 

на промени и корекции, в случай на възникване на нови обстоятелства. Контролните 

дейности, целящи намаляването на риска се анализират и актуализират веднъж годишно. 
              Настоящата стратегия се свежда до знанието на всички заинтересовани, като се 

публикува на интернет страницата на училището.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 



Чл. 1. Правилата за финансово управление и контрол в ЗПГ „Климент Тимирязев” имат за 

цел : 

(1) Да регламентират цялостния процес по осигуряване на разумна увереност, че целите 

се постигат чрез : 

• Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; 

• Надеждност и всеобхватност на финансовата оперативна информация; 

• Ефективност, ефикасност и икономичност на дейностите; 

• Опазване на активите и информацията; 

• Предотвратяване и разкриване на измами и нередности, както и предприемане на 

последващи действия. 

(2) Да създадат условия за : 

• Законосъобразно и целесъобразно разходване на средствата и осигуряване на 

надеждна информация с оглед поемане на отговорност и вземане на правилни 

управленски решения; 

• Постигане на прозрачност на процесите, снижаване на разходите, децентрализация на 

отговорностите; 

• Усъвършенстване на вътрешнонормативната уредба в училището (заповеди, работни 

инструкции, вътрешни правила, планове, указания и други документи). 

Чл. 2. Настоящите правила за финансово управление и контрол се прилагат във всички 

структури, дейности и процеси в училището. 

Чл. 3. (1) Ефективното финансово управление и контрол в училището се осъществява чрез 

системата за финансово управление и контрол / СФУК /, включваща политики и процедури, 

заповеди, вътрешни правила и правилници, указания и други. 

(2) Финансовото управление и контрол се осъществява, като се спазват принципите: 

• Законосъобразност; 

• Добро финансово управление; 

• Прозрачност; 

• Своевременност; 

• Икономичност; 

• Конфиденциалност. 

Чл. 4. Елементите на финансовото управление и контрол в ЗПГ „Климент Тимирязев” : 

• Контролна среда;  

• Управление на риска; 

• Контролни дейности; 

• Информация и комуникация; 

• Мониторинг. 

Чл. 5. Дейността по финансовото управление и контрол в ЗПГ „Климент Тимирязев” има 

динамична структура, която е съобразена със спецификата на училището и с нормативната 

уредба. 

Чл. 6. Системата за финансовото управление и контрол в училището се въвежда в 

действие със заповед на директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА ВТОРА 

 

КОНТРОЛНА СРЕДА 

 

РАЗДЕЛ I 

ЛИЧНА ПОЧТЕНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

 

Чл. 7. При вземането на решения и осъществяване на дейността си всички служители в 

ЗПГ „Климент Тимирязев” се ръководят от лична почтеност и професионална етика. 

Чл. 8. Всички служители са длъжни да познават и спазват изискванията на Етичния 

кодекс като ръководителят дава личен пример. 

Чл. 9. Прилагането на правилата за поведение от служителите е обект на наблюдение от 

преките им ръководители /зам. директори, главни учители и председатели на методически 

обединения/. 

Чл. 10. При установяване на нарушения на изискванията на Етичния кодекс от служител 

на ЗПГ „Климент Тимирязев”, прекият му ръководител е длъжен незабавно да уведоми с 

доклад директора, като посочи обстоятелствата, при които е извършено нарушението, както 

и данни за свидетели на извършването му. 

Чл. 11. Неспазването на изискванията на Етичния кодекс представлява нарушение на 

трудовата дисциплина, за което на виновния служител може да бъде наложено 

дисциплинарно наказание от директора по реда на Кодекса на труда. 

 

 

РАЗДЕЛ II 

УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОД И СТИЛ НА РАБОТА 

 

Чл. 12. (1) Управленската дейност в ЗПГ „Климент Тимирязев” се извършва на принципа 

на йерархична подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. 

(2) В рамките на оперативната дейност по планиране, организация, изпълнение, отчитане 

и/или контрол на определен процес се прилага принципът на координация. 

Чл. 13. Висшият орган на управление в училището е Педагогическият съвет, който 

провежда заседания най-малко веднъж месечно ( при извънредни ситуации и повече). 

Чл. 14. Директорът определя със заповед методически обединения и предметни групи, 

които периодично провеждат заседания с цел оптимизиране на работата на учителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ЗПГ „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ“ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА: 

 

 Организационни връзки и  

                         взаимодействие 

 

 Вертикална подчиненост 
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РАЗДЕЛ IV 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

Чл. 15. (1) Служителите в ЗПГ „Климент Тимирязев” се назначават на база трудови 

договори при спазването на Кодекса на труда. 

(2) При необходимост от назначаване на служител, директорът обявява свободната 

позиция и съответните изисквания за заемането й. 

(3) Директорът със заповед определя комисия, която провежда интервю (конкурс) с 

допуснатите по документи кандидати за заемане на длъжността. За своята дейност комисията 

изготвя протокол, с който предлага на директора най – подходящия кандидат с оглед на 

неговата компетентност, професионален опит и лични качества. 

Чл. 16. Индивидуалното възнаграждение на всеки служител и допълнителното материално 

стимулиране се определят в съответствие с действащите нормативни актове. 

Чл. 17. Повишаването в длъжност на служителите се извършва след преценка на 

индивидуалното изпълнение на възложената работа и при наличие на необходимите условия. 

 

РАЗДЕЛ V 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕРСОНАЛА 

 

Чл. 18. Конкретните изисквания за компетентност, необходима за всяка длъжност са 

определени в съответната длъжностна характеристика. 

Чл. 19. Повишаването на квалификацията на служителите в училището се извършва чрез 

самообучение, участие в курсове, лекции, конференции и други подобни. 

Чл. 20. Директорът със заповед определя комисия по квалификацията на педагогическия 

персонал, която подпомага и организира дейности за повишаване на педагогическата 

квалификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 



УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 21. (1) Управлението на риска е процесът на идентифициране, на оценяване и 

мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане целите на както и 

въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до едно 

приемливо ниво. 

(2) Стратегическите цели на ЗПГ „Климент Тимирязев”  са дефинирани в Стратегията на 

гимназията. 

РАЗДЕЛ II 

РИСКОВИ ОБЛАСТИ 

 

Чл. 22. (1) Рисковите области в ЗПГ „Климент Тимирязев”  са : 

• Философия и стил на управление; 

• Управленски методи и контрол; 

• Човешки ресурси; 

• Външни регулаторни фактори; 

• Финансов фактор; 

• Командировки и пътувания; 

• Надеждност и сигурност на информацията; 

• Трудова дисциплина; 

• Информационни системи. 



Рискове 

Степен 

по 

време 

Степен 

по 

влияние 

Реакция Контрол 
Текущ 

мониторинг 

Линия 

на 

доклада 

I. Външни       

1. 1. 

Инфрастуктура 

Средна Малка Толериране 

на риска 

 Шестмесечна 

периодичност 

на доклада 

Директорът 

до Кмета 

на Община 

Сандански 

и 

началника 

на РУО и 

обратно 

2. 

Законодателство 

Висока Висока Толериране 

на риска 

  Директорът 

до Кмета 

на Община 

Сандански 

и 

началника 

на РУО и 

обратно 

3. Политика Средна Висока Толериране 

на риска 

  Директорът 

до Кмета 

на Община 

Сандански 

и 

началника 

на РУО и 

обратно 

4.Природни 

бедствия 

Ниска Висока Прехвърляне 

на риска 

Договор за 

застраховка 

на 

имуществото 

 Директорът 

до Кмета 

на Община 

Сандански 

и 

началника 

на РУО и 

обратно 

5. Утвърден 

бюджет от 

Община 

Сандански 

Ниска Висока Толериране 

на риска 

  Директорът 

до Кмета 

на Община 

Сандански 

II. Вътрешни       

1. Измами или 

кражби 

Ниска Ниска Прехвърляне 

на риска 

 Тримесечен 

срок на 

доклада 

 

2. Политика на 

дейността 

Висока Висока Страни на 

риска 

Технически 

контроли за 

съпоствяне на 

информацията 

Ежемесечно Зам. 

Директори 

до 

Директора 

3. Оперативни Ниска Ниска Страни на 

риска 

Текущ 

контрол по 

изпълнението 

на планови 

задачи 

Ежемесечно Зам. 

Директори 

до 

Директора 

4. Репутация Ниска Средна Прекратяване 

на риска 

 Тримесечен 

срок на 

доклада 

Зам. 

Директори 

до 

Директора 

5. Технологични Средна Средна Ограничаване 

на риска 

 Тримесечен 

срок на 

доклада 

Зам. 

Директори 

до 

Директора 

6. Ниска Ниска Ограничаване Атестиране и Веднъж Зам. 

Директори 



Компетентност, 

етика 

на риска обучение годишно до 

Директора 

7. ЗБУТ Ниска Ниска Прехвърляне 

на риска 

Договор със 

служба по 

трудова 

медицина 

Тримесечен 

срок на 

доклада 

ЗДАСД  до 

Директора 
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(2) Оценка на рисковите области се извършва веднъж в годината съгласно Въпросник 

за самооценка на вътрешния контрол и присъщите рискове . 

(3) Директорът със заповед определя комисия за извършване на самооценяването. 

Чл. 23. Индентифицираните рискове се оценяват по скала от 1 до 15, както следва: 

• Нисък риск - от 1 до 5; 

• Среден риск - от 6 до 10; 

• Висок риск - от 11 до 15. 

Чл. 24. (1) Председателят на комисията по самооценяване предлага на директора 

адекватни мерки за реакция при установен риск в съответната рискова област, когато 

оценката е: 

• Ниска - в срок от шест месеца от извършването на оценката; 

• Средна - в срок от три месеца от извършването н оценката; 

• Висока - в срок от две седмици от извършването на оценката. 

 В зависимост от характера на конкретната дейност мерките по ал.1 могат да бъдат 

насочени към: 

1. Ограничаване на риска - чрез въвеждане на ефективни контролни механизми в 

съответната област; 

2. Прехвърляне на риска - когато рискът е твърде висок и дейността подлежи на 

застраховане; 

3. Толериране на риска - когато съответната рискова област оказва ограничено или 

незначително влияние върху постигането на целите на структурната единица; 

4. Прекратяване на риска чрез прекратяване на съответната дейност - когато рискът е 

твърде висок и прекратяването не противоречи на нормативен или вътрешен акт на ЗПГ 

„Климент Тимирязев”. 

 

РАЗДЕЛ III 

МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

Чл. 25. (1) Структурните звена в ЗПГ „Климент Тимирязев” се докладват на директора 

на училището относно идентифициране на рисковете, при спазване на изискванията за 

своевременност, периодичност и изчерпателност. Заместник директорите представят 

доклад за установените рискове и за дейностите, предприети като реакция (отговор) на 

риска.  

(2) При установяване на риск, учителите докладват на ЗДУД, а непедагогическия 

персонал на ЗДАСД. По този начин се гарантира, че информацията за идентифицирането 

и мониторинга на всички значими рискове се докладва на директора на ЗПГ „Климент 

Тимирязев”. Той от своя страна включва информацията за състоянието на системата за 

финансово управление и контрол в годишния си доклад.  

(3) Всички служители на училището следва да са информирани за предприетата 

стратегия за управление на риска.  

(4) Настоящата стратегия се актуализира с промяна в статута на организация, на 

целите на дейността. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

РАЗДЕЛ I 

ПРОЦЕДУРИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ОТОРИЗИРАНЕ 

 

Чл. 26. Решението за извършване на определено действие, дейност, процес или 

процедура в ЗПГ „Климент Тимирязев” се взема от директора или други оторизирани 

длъжностни лица в съответствие с разпределението на отговорностите им съгласно 

Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния трудов ред, както и 

длъжностните им характеристики. 

Чл. 27. Утвърждаването на документи, свързани с дейността на училището се извършва 

от директора, след приемане от Педагогически съвет или Общо събрание на колектива. 

Чл. 28. (1) Директорът може да делегира конкретни правомощия на друго длъжностно 

лице за определен срок или постоянно, когато това не противоречи на нормативен или 

вътрешен акт на училището. 

(2) Делегирането на отговорностите следва да се извършва в съответствие с 

действащата нормативна уредба . 

и При определяне на лицата, на които се делегират правомощия по ал.1, се 

съблюдават изискванията за компетентност и професионален опит. 

и Длъжностните лица, на които се делегират правомощия, не могат да ги 

пределегират без съгласието на делегиращия ръководител. 

(5) Длъжностните лица, на които са делегирани правомощия, докладват на делегиращия 

ръководител за изпълнението им. 

(6) Делегирането не освобождава от отговорност ръководителите по ал. 1 за 

изпълнението на делегираните правомощия. 

(7) Оттеглянето на делегираните правомощия се извършва от директора на ЗПГ 

„Климент Тимирязев”. 

 

РАЗДЕЛ II 

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ 

 

Чл. 29. (1) Функциите и отговорностите на служителите/ педагогически и 

непедагогически/ се регламентират с Правилника за дейността на ЗПГ „Климент 

Тимирязев” Правилник за вътрешния трудов ред и в длъжностните им характеристики. 

(2) Функциите, задълженията и отговорностите по ал.1 се разпределят по начин, който 

не позволява на един служител едновременно да има отговорност по одобрение 

(разрешаване), изпълнение, осчетоводяване и контрол. 

 

РАЗДЕЛ III 

СИСТЕМАТА НА ДВОЕН ПОДПИС 

 

Чл. 30. Поемането на всяко финансово задължение и извършването на каквото и да е 

плащане се осъществяват след полагането на подписи от : 

1. Директора на ЗПГ „Климент Тимирязев”; 
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2. Лицето, отговорно за счетоводните записвания – главният счетоводител. 

Чл. 31. Главният счетоводител по преценка може да откаже да постави втори подпис 

върху документа за извършване на разход или поемане на задължение. В този случай той 

предствя мотивиран писмен отказ, който се завежда във входящия дневник на 

кореспонденция на гимназията. 

Чл. 32. При отсъствие на Директора или гл. счетоводител по законосъобразни причини 

неговите функции се поемат от упълномощено за това лице. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

 

Чл. 33. (1) Предварителният контрол е задължителен елемент на финансовото 

управление и контрол и включва процедури по управление на финансовата дейност. 

(2) Предварителният контрол е превантивна контролна дейност, при която преди 

вземане на всички решения и извършване на всички действия в ЗПГ „Климент Тимирязев” 

се извършва съпоставяне с изискванията на приложимите правни норми, за да се 

гарантира тяхното спазване. 

(3) Целта на предварителния контрол е да предостави на директора разумна увереност 

за съответствието на тези решения (действия) с приложимото законодателство. 

Чл. 34. Предварителният контрол се извършва преди вземане на решение или 

извършване на всяко действие, свързано със : 

• Разпореждане с активи (включително поемането на задължения и извършването на 

управление и стопанисване на имуществото); 

• Пораждане на права, респективно задължения за ЗПГ „Климент Тимирязев”  и/или 

за неговите служители. 

Чл. 35. Основните дейности в ЗПГ „Климент Тимирязев” подлежащи на предварителен 

контрол за законосъобразност, са : 

• Парични плащания за предстоящи разходи на стойност над 1000 лв. ; 

• Придобиването на активи 

• Командировките в страната и чужбина; 

• Отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество; 

• Процедурите за възлагане на обществени поръчки и услуги. 

Чл. 36. Предварителният контрол в ЗПГ „Климент Тимирязев” за законосъобразност се 

извършва от финансовия контрольор. 

Чл. 37. (1) Длъжностните лица в ЗПГ „Климент Тимирязев”, отговорни за подготовката 

на вземането на решение или извършването на определено действие, предоставят на 

съответния субект на предварителния контрол цялата документация, свързана с 

предстоящото решение или действие. 

(4) Субектите на предварителен контрол могат да изискват и други документи и 

информация, имащи отношение към дадена дейност, процес, поемане на задължение или 

извършване на разход. 

(5) Предварителният контрол за законосъобразност се извършва чрез документални 

проверки, а при необходимост и физически проверки на място. 

(6) Преди поемането на задължение финансовият контрольор проверява: 
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• Компетентността на лицето, което поема задължението - има ли право да 

представлява, да управлява и да се разпорежда с имуществото. В случай на 

делегиране на правомощия се проверява обхватът и валидността им; 

• Правилното изчисляване на количество и суми (проверка за аритметична вярност), 

което се извършва от лицето, изготвило документа; 

• Спазването на тръжни процедури и други нормативни изисквания, свързани със 

задължението, което предстои да се поеме; 

• Съответствие на размера и характера на задължението с размера на утвърдените от 

директора лимити. 

(5) Преди извършването на разход финансовият контрольор проверява: 

• Съответствието на разхода с поетото задължение; 

• Компетентността на лицето, което поема задължението - има ли право да 

представлява, да управлява и да се разпорежда с имуществото. В случай на 

делегиране на правомощия се проверява обхватът и валидността им; 

• Верността на първичните счетоводни документи, включително правилното 

изчисляване на количества и суми в тях, информационното съдържание на 

стопанската операция, точността на информацията, отразена в счетоводния 

документ по реквизити и показатели. 

Чл. 37. (1) Резултатите от проверките за законосъобразност, извършвани от финансовия 

контрольор, се отразяват чрез становище, оценка (контролен лист). В него той изразява 

мнението си по законосъобразността на поемането на задължението или извършването на 

разхода: 

• Може да бъде поето задължението/извършен разходът; 

• Не може да бъде поето задължението/извършен разходът, докато не се представят 

документите (посочват се видът на документа и лицата, които следва да го 

представят); 

• Не може да бъде поето задължението/извършен разходът поради следните причини 

(посочват се причините). 

(2) Цялата документация, свързана с поемането на задължението или извършването на 

разхода се представя на директора на ЗПГ „Климент Тимирязев”, за одобрение като към 

него се прилагат и документите за извършените от финансовия контрольор проверки - 

констативни протоколи, контролни листя описи от извършени проверки на място и др. 

 

РАЗДЕЛ V 

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПЪЛНО, ВЯРНО И ТОЧНО СВОЕВРЕМЕНННО 

ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ 

 

Чл. 38. (1) При необходимост от извършването на разход за нуждите на 

административно стопанската дейност се попълва заявка по образец, с ясно 

аргументиране на искането. При необходимост за конкретизиране тя следва да е 

окомплектована с всички документи, доказващи необходимостта от съответния разход 

/оферти на фирми и др./. Преди представянето на заявката за утвърждаване от директора, 

следва да е спазен следният ред: 

1. Попълнената заявка се приема и подписва от домакина на училището за разходи над 

хиляда лева след съгласуване със гл. счетоводител относно избор на доставчик. 
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2. След това се съгласува с главния счетоводител, за наличие на средства и 

законосъобразност. 

(2) Не е необходимо депозиране на заявка за разходи като електроенергия, 

топлоенергия, вода, телефонни услуги, държавни такси и данъци или разходи, 

произтичащи от разпоредби на закон или друг нормативен акт. Те се заплащат след 

представяне на първичен счетоводен документ, попълнен съгласно изискванията на 

Закона за счетоводството. 

(3) При необходимост от командировка в страната, се изготвя заповед за командировка 

от техническия секретар, която се утвърждава от Директора. 

(4) При необходимост от командировка в чужбина се изготвя заповед за командировка 

от техническия секретар, която се утвърждава от Директора. 

(5) Командировките се осъществяват съгласно Наредбата за командировки в страната 

и чужбина. 

Чл. 39. Служебните аванси се отпускат само във връзка със служебните задължения на 

служители. Не се допуска отпускането на служебен аванс, ако съответният служител не е 

отчел предходен служебен аванс. 

Чл. 40. (1) След одобряване на разхода всички необходими документи за изплащане се 

представят на главния счетоводител. 

(2) В брой се изплащат служебни аванси след представяне на утвърдена от директора 

заявка и съставяне на разходен касов ордер (РКО). 

(3) При заплащане на разходи чрез банков превод се изготвя платежно нареждане и се 

предава за подпис от упълномощените за това лица. 

Чл. 41. (1) В срок от 5 работни дни след получаване на служебния аванс за закупуване 

на стоки и услуги, се представя авансов отчет за разходваните средства с прикрепени към 

него разходооправдателни документи - първични счетоводни документи, съдържащи 

всички задължителни реквизити, съгласно Закона за счетоводството - фактури, складови 

разписки, заявки, удостоверяващи разрешението на разхода и др. 

(2) Главният счетоводител проверява авансовия отчет за съответствие между целта на 

предоставянето на аванс и реалното му разходване, утвърждаването на размера на 

разхода, пълнотата и верността на разходооправдателните документи. С подписа си върху 

авансовия отчет удостоверява проверката. При необходимост се изготвя РКО или 

приходен касов ордер (ПКО) от касиер. 

Чл. 42. (1) След представяне на заповед за командировка в чужбина командированото 

лице получава полагащите му се средства с изготвен от разходен касов ордер /РКО/. 

(2) Командированият служител е длъжен в срок до 3 работни дни от завръщането си от 

командировка да представи авансов отчет за командировката, придружен със съответните 

разходооправдателни документи, както и доклад до директора за протеклата 

командировка. 

(3) При отчитането на служебния аванс по ал.1 се спазва процедурата, описана в чл.41 

ал.2 от настоящите правила. 

Чл.43.(1) След представяне на заповед за командировка в чужбина командированото 

лице получава полагащите му се средства с изготвен РКО. 

(2) В срок до 10 дни след приключване на командировката в чужбина съответният 

служител е длъжен да изготви доклад за командировката, съдържащ отчет за 

изпълнението на възложените задачи и да го представи на директора. 
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(3) До 10 дни след завръщането си, командированият служител е длъжен да попълни и 

подпише авансов отчет за изразходваната сума с приложени към него самолетни билети 

и/или билети за друг ползван транспорт, утвърден в заповедта, фактура за нощувка, 

застраховки и други разходооправдателнидокументи, както и копие от отчетния доклад за 

извършена работа и финансовотчет. 

(4) Неизразходваната сума се връща от командированото лице в касата на гимназията 

като касиерът изготвя приходен касов ордер / ПКО/ . 

Чл. 44. (1) Възнагражденията на служителите по трудови правоотношения от се 

начисляват въз основа на трудови договори, заповеди за изплащане на награди, 

извънреден труд и други плащания по Кодекса на труда и Вътрешни правила за работната 

заплата и КТД. Документацията за начислените работни заплати, осигурителните вноски и 

удръжки се оформя на база съответни издадени разпореждания и заповеди и се въвежда от 

ЗАС в специализиран софтуер. 

(2) Възнагражденията на служителите се изплащат два пъти месечно – аванс на 15 

число от месеца и заплата в края на месеца. 

(3) Възнагражденията по ал.2 се изплащат с безкасов превод по банкова сметка на 

всеки служител. 

Чл. 45. (1) За реализиране на своята дейност използва външни сътрудници, които 

получават възнаграждения при спазване на съответни изисквания залегнали в сключения 

граждански договор. Договорите по ал. 1 се съгласуват с юрист и се подписват от 

Директора. 

(2) Възнагражденията се изплащат по банков път. 

Чл. 46. (1) При доставка на материали домакина приема фактура за доставката като 

задължително проверява вида, количество, цена, качество и изисква при необходимост 

документи, доказващи произход и годността им. При несъответствие предявява 

рекламация след съгласуване със счетоводителя. 

(2) Счетоводителят извършва проверка на фактурата относно съответствието на 

реквизитите й с изискванията на чл.8 от Закона за счетоводството. В случай на 

констатиране на неспазване я връща и не приема поравки по нея. 

(3) При получаване на материални активи домакина издава складова разписка в два 

екземпляра. 

(4) При предаване на материални запаси от склада се съставя искане за отпускането им 

в два екземпляра. В края на всеки месец домакина изготвя отчет за разхода на материали и 

се представя в счетоводството. 

Чл. 47. (1) При необходимост от извършване на услуги за ремонт / на техника, 

аварийни, ВиК и т.н./ определеното със заповед на директора лице за инвеститорски 

контрол извършва функции по контрол по време на инвестиционното проучване, 

проектиране, договаряне, извършване на СМР и заключителен контрол. 

(2) След окончателно приключване на дейностите по извършване на услугата 

фактурата, заедно с прилежащи документи се представят на Директора и след неговото 

одобрение се предават на гл. счетоводител за обработка. 

Чл. 48. (1) При получаване на фактури за доставка на ел. енергия, топлоенергия и вода, 

гл. счетоводител задължително проверява отговарят ли реквизитите й  на изискванията на 

чл.8 от Закон за счетоводството. 
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(2) Определеното от директора лице съпоставя данните от фактурата с тези от 

контролната книга за замерване и ако има различия предявява рекламация след 

съгласуване с гл. счетоводител. 

(3) Гл. счетоводител информира директора за стойността на фактурата и след неговото 

одобрение предприема действия за изплащането и по банков път. 

Чл. 49. При касови операции счетоводител и касиер съставя и оформя приходен и/или 

разходен касов ордер за изпълнение. Получателят задължително се разписва . 

Чл. 50. Разплащания с доставчици се извършват по безкасов път по инициатива на 

училището след приемане на съответната доставка или услуга. За целта се изготвя 

платежно нареждане в два екземпляра, които се подписват от Директор и главен 

счетоводител. 

Чл. 51. (1) Бракуването на дълготрайни материални активи /ДМА/ се извършва от 

комисия, определена със заповед на Директора. 

(2) След бракуването комисията изготвя протокол за брак, съобразно изискванията за 

инвентаризация на ДМА и го представя на директора за одобряване. 

(3) При установяване на недобросъвестно, небрежно и безстопанствено отношение по 

време на експлоатация на материалния актив, комисията прави писмено предложение в 

протокола за търсене на съответната отговорност от виновеното/ите лице/а. 

(4) Бракувани материални активи / компютри, монитори, техника и др./ се предават на 

лицензирани фирми, които издават протокол за брак с вид и получено количество. 

(5) протоколът за брак се предава на гл. счетоводител за контрол и осчетоводяване. 

Чл. 52. (1) Инвентаризацията на материални активи се извършва със заповед на 

директора в съответствие с Вътрешни правила за провеждане на инвентаризация. 

(2) След приключването на инвентаризацията определената комисия съставя 

инвентаризационни описи, сравнителни ведомости и констативен протокол с резултатите. 

(3) При констатиране на липси и/или различия се иска писмено обяснение от 

материално отговорното лицие /МОЛ/. 

(4) Протоколът от инвентаризацията се одобрява от директора и се предава на гл. 

счетоводител за обработка и осчетоводяване на резултатите. 

(5)  Комисията изготвя инвентаризационен опис на наличните активи. При промяна на 

обстоятелствата по този опис / преместване, бракуване, изхвърляне и др./ МОЛ незабавно 

уведомява домакина и счетоводителя за оформяне на съответната документация. 

Чл. 53. (1) За приемане на дарения директорът със заповед определя комисия, която 

издава свидетелство за дарение по образец. 

(2) Свидетелството се разписва от директор и гл. счетоводител. Вписва се в книга за 

регистриране на даренията. 

(3) До три дни след получаване на дарението документацията по него се предава в 

счетоводството за осчетоводяване и заприходяване. 

Чл. 54. При наличие на възможност за отдаване под наем на недвижимо имущество, 

Директорът подава информация за него по образец до Община ,,Сандански“. 

Чл. 55. Осчетоводяването на всички стопански операции в ЗПГ „Климент Тимирязев” 

се извършва пълно, вярно, точно и своевременно в съответствие със Закона за 

счетоводството, указанията на министъра на финансите за прилагане на счетоводни 

стандарти в бюджетния сектор, Национален сметкоплан и счетоводната политика на 

училището. 
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РАЗДЕЛ V 

АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ 

 

Чл. 56. (1) Постъпилите сигнали за корупция и индикатори за измами и нередности се 

проверяват от директора чрез документални проверки, вземане на обяснения от 

съответния служител, становища от прекия му ръководител и/или от други длъжностни 

лица. 

(2) Директорът по преценка може да възложи проверката на друго длъжностно лице, 

което не изключва неговата самостоятелна проверка. 

Чл. 57. Индикатор за измама или нередност е действие или бездействие на служител от 

ЗПГ „Климент Тимирязев”, което създава основателни съмнения в неговата 

безпристрастност при изпълнение на служебните му задължения. 

Чл. 58. (1) При констатирани административни слабости, пропуски и нарушения, които 

създават предпоставки за корупция, измами и нередности, всеки служител е длъжен да 

докладва на директора . 

(2) При наличие на достатьчно данни директорът уведомява компетентните органи. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

 

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ 

 

РАЗДЕЛ I 

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО АКТИВИ И ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 59. (1) Материално отговорните лица в ЗПГ „Климент Тимирязев”  се определят 

съобразно заеманата длъжност в длъжностната характеристика. 

(2) Предоставянето на материални активи на другите служители от училището се 

извършва от домакина на училището. 

(3) При предоставяне на инструменти, техники и др. устройства с цел провеждане на 

учебни практики и/или дейности по интереси, същите се завеждат на съответния 

педагогически специалист. Той носи отговорност за правилното им стопанисване през 

цялото време на ползване. 

(4) Изнасянето на материални активи извън сградата на училището се извършва само и 

единствено със знанието и разрешението на директора на училището. 

Чл. 60. (1) Всеки служител на ЗПГ „Климент Тимирязев” има право на достъп до 

документи от общ характер, когато това е непосредствено свързано с изпълнението на 

служебните му задължения. 

(2) Предоставянето на информация на външни лица и организации се извършва само с 

разпореждане на директора училището по реда и при условията на Закона за достъп до 

обществена информация. 
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РАЗДЕЛ II 

ПРОЦЕДУРИ ПО ДОКУМЕНТИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯТА 

 

Чл. 61. (1) Всички документи, които постъпват в ЗПГ „Климент Тимирязев” се 

завеждат във входящия регистър, като получават уникален входящ номер. Всички 

входящи и изходящи документи, свързани с един и същ конкретен обект, проект, дейност 

или задача, се регистрират със същия номер от съответната дата. 

(2) Обработката на постъпилата и/или изходяща информация се обработва от 

техническия секретар на училището. 

(3) Писмата и отговорите се подписват от оправомощено за съответния случай 

длъжностно лице. 

(4) След приключване на обработката на цялата преписка, включително вътрешните 

документи, се предава в архива за текущо съхранение. 

Чл. 62. (1) Документалното отразяване на стопанските операции в ЗПГ „Климент 

Тимирязев” се извършва в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите 

нормативни актове, Правилници и инструкции, утвърдени от директора. 

(2) Документирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки се извършва 

в съответствие със Закона за обществените поръчки, подзаконовите нормативни актове и 

утвърдени вътрешни правила. 

Чл. 63. Текущата информация за съответната учебна година се съхранява по ресори от 

съответните длъжностни лица, определени със заповед на директора. 

Чл. 64. (1) Директорът със заповед определя комисия за архивиране и защита на 

информацията, която разработва правила за своята дейност. 

(2) Ползването на архивираните документа се извършва съгласно действащите правила 

на училището. 

Чл. 65. Архивираните документи се съхраняват във вида, в койго са създадени, в 

специално предназначени и оборудвани за целта помещения. 

 

РАЗДЕЛ III 

КОНТРОЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Чл. 66. Достъпът до информацията  на персоналните компютри на работните места 

в училището се ограничава чрез въвеждане на логически пароли за всеки отделен 

компютър. 

Чл. 67. При въвеждането на приложен софтуерен продукт задължително се предвиждат 

вградени в програмата проверки на въведената информация. 

Чл. 68. При въвеждането на софтуерен продукт задължително се сключва договор с 

оторизирана организация за неговата поддръжка. 

 

РАЗДЕЛ IV 

КОМУНИКАЦИЯ 

 

Чл. 69. Директорът провежда ежеседмични, а при нужда и извънредни съвещания със 

заместник директорите с цел оперативност, координация, отчетност и контрол. 
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Чл. 70. Зам. Директорите провеждат периодично работни срещи със служителите, 

учителите от съответния ресор, за който отговарят. 

Чл. 71. Комуникацията с други организации и трети лица се извършва от Директора, 

зам. директорите и гл. счетоводител. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

 

МОНИТОРИНГ 

 

Чл. 72. Настоящите вътрешни правила периодично, но не по – малко от веднъж 

годишно, подлежат на преглед и актуализиране при необходимост. 

Чл. 73. За допуснати нарушения при изпълнение на разпоредбите на настоящите 

правила съответните служители се наказват съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Неразделна част към Системата за финансово управление и контрол са и всички, 

установени с нормативен или административен акт вътрешни нормативни документа на 

ЗПГ „Климент Тимирязев”. 

§ 2. Системата за финансово управление и контрол в ЗПГ „Климент Тимирязев” се 

изготвя на основание чл.4, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния 

сектор и във връзка с „Методическите насоки по елементите на финансовото управление и 

контрол”, утвърдени от министъра на финансите. 

§ 3. Системата за финансово управление и контрол се публикува на Интернет 

страницата 

на ЗПГ „Климент Тимирязев”. 

 

Настящата система за финансово управление и контрол се утвърждава със заповед  

№               /          .2020г. на Директора на ЗПГ „Климент Тимирязев”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
           „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” - САНДАНСКИ 

 

36 
ул. „Георги Казепов” №1, тел: 0746 3-24-48, факс: 0746 3-24-48, e-mail: mail@zpg-sandanski.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
           „КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ” - САНДАНСКИ 

 

37 
ул. „Георги Казепов” №1, тел: 0746 3-24-48, факс: 0746 3-24-48, e-mail: mail@zpg-sandanski.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Влия

ние

Вероят

ност
Оценка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

образовние

1.1.1.Риск от 

промяна в 

нормативната 

уредба

3 2 6-среден

Своевременно 

запознаване на 

колектива с промените  

в нормативната уредба

3 2 6-среден
обучение и 

контрол

целогодишн

о

директор, зам. 

- директори 

1.1.2.Риск от 

неправилно 

планиране на 

дейността

4 2 8-среден

създаване на работни 

групи и взимане под 

внимание  мнението на 

колектива

2 2 4-нисък
обучение и 

самообучение
м.09-10

директор, зам- 

директори 

1.1.3.Риск от 

неизпълнение 

на държавния 

план-прием

5 3 15-висок
провеждане на 

рекламна кампания
3 2 6-среден

въвеждане на 

нови актуални 

професии,осигур

яване на 

стипендии,на 

различни 

извънкласни 

форми

постоянен
директор, зам - 

директори 

1.2.1.Риск от 

намяляване 

броя на 

учениците

4 5 20-критичен

задържане на ученици, 

рекламна дейност, 

въвеждане на нови 

специалности

4 3 12-висок

популяризиране 

дейността на 

училището , 

квалифицирани 

педагогически 

специалисти

целогодишно

директор, зам - 

директори,пед

агогически 

екип 

Приложение № 2

РИСК - РЕГИСТЪР

Оценка на остатъчния риск
Допълнителни 

действия
Срок

Отговорник/из

пълнител

Одобрил: Ръководител на структурата/EМИЛ ТЕРЗИЙСКИ/

Име на структурата: ЗПГ"КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ"ГР.САНДАНСКИ

Стратегичес

ка цел

Оперативна 

цел

Оценка на 

риска 

/присъщи

я/

Предприети действияПрограма Риск
Влия

ние

Вероят

ност

Качествено 

професиона

лно 

обучение, 

образование  

и 

възпитание

1.1.Стратегич

еско годишно 

планиране,ос

игуряващо 

реализация 

на целите

1.2.Организиране на ефективен учебнобразовние



1.2.2.Риск от 

недостатъчно 

външно 

финансиране 

за 

обезпечаване 

на учебния 

процес

4 4 16-висок

планиране и 

оптимизиране 

разходите, оптимизация 

на вътрешната 

структура на персонала

3 3 9-среден

контрол при 

разходване  на 

финансовите 

средства,възмож

ност за 

допълнително 

финансиране,въ

ншни източници

постоянен

директор и 

гл.счетоводите

л

1.2.3.Риск от 

липса на 

квалифицира

ни 

педагогическ

и кадри 

4 1 4-нисък

провеждане на 

конкурси и 

информиране на 

заинтересовани лица

2 1 2-незначителен

включване в 

курсове за 

повишаване на 

квалификацията

постоянен

директор и 

зам. 

директори

1.3.Повишава

не на 

професионал

образовние

1.3.1.Несъотве

тстваща 

политика по 

3 2 6-среден

планиране на 

квалификационна 

дейност

2 2 4-нисък

семинари,курсов

е ,вътрешна 

квалификация

цезцелог

директор и 

зам. 

директори

1.4.1.Финансо

ва 

неосигуреност 

за 

поддържане и 

осъвременява

не

5 3 15-висок
разработване на 

инвестиционни проекти
3 3 9-среден

активизиране на 

различни 

организационни 

структури, 

участие в 

национални 

програми,които 

подпомагат 

модернизиранет

о на материално-

техническата 

целогодишно

директор и 

зам. 

директори,пед

агогически 

екип

1.4.2.Закъснен

ие или 

неизпълнение 

4 3 12-висок не се предвиждат 4 3 12-висок

1.4.3.Кражби 

,злоупотреби,

бедствия и 

аварии в 

училищната 

база

4 2 8-среден

осигуряване на 

охрана,застраховка на 

имушеството

3 2 6-среден

проучване на 

възможностите 

за застраховане 

на всички 

училища от 

системата

целогодишно

директор и 

зам. 

директори,гл.с

четоводител

1.5.1.Неангаж

ираност на 

институциите 

и обществото 

към 

4 4 16-висок

изграждане на 

адекватно 

взаимодействие с 

различни институции

3 3 9-среден
срещи,кореспонд

енция
целогодишно

директор и 

зам. 

директори

Качествено 

професиона

лно 

обучение, 

образование  

и 

възпитание

1.5.Подобряв

ане на 

взаимодейств

ието с 

родителите,об

ществеността 

и бизнеса

образовние

1.2.Организиране на ефективен учебнобразовние

образовние

1.4.Развитие 

и 

модернизация 

на 

училищната 

база



1.5.2.Увелича

ване броя на 

учениците без 

родителски 

5 3 15-висок не се предвиждат 5 3 15-висок

1.5.3.Ниска 

степен на 

ангажираност 

на родителите 

и бизнеса

4 3 12-висок

изграждане на 

адекватно 

взаимодействие с 

родителите и различни 

институции

3 3 9-среден
срещи,кореспонд

енция
постоянен

директор и 

зам. 

директори

1.6.1.Липса на 

съвременна 

техника

4 4 16-висок
планиране на 

инвестиционни проекти
4 3 12-висок

допълнително 

финансиране- 

проекти,национа

лни програми

целогодишно

директор и 

зам. 

директори

1.6.2.Мотивац

ия на 

обучаваните

4 3 12-висок разяснителна кампания 3 2 6-среден

морално и 

материално 

стимулиране на 

обучаваните  под 

формата на 

награди,екскурз

ии и грамоти

целогодишно

директор и 

зам. 

директори

1.7.1.Природн

и бедствия
5 1 5-среден

планиране на 

оптимален обем на 

застраховане

3 1 3-нисък

толериране на 

риска или 

застраховане

целогодишно

директор и 

зам. 

директори

1.7.2.Неуреден

а нормативна 

база

4 3 12-висок

иницииране на 

предложения за 

промяна на нормативни 

актове

3 2 6-среден

толериране на 

риска или 

застраховане

целогодишно

директор и 

помощник 

директори

1.6.Придобив

ане на 

правоспособн

ост за работа 

със 

земеделска 

техника

образовние

образовние

1.7.Учебно-

производстве

на дейност

Качествено 

професиона

лно 

обучение, 

образование  

и 

възпитание

1.5.Подобряв

ане на 

взаимодейств

ието с 

родителите,об

ществеността 

и бизнеса

образовние


