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Ръководство за мениджъри
Управление на риска
Какво правим и защо го правим?
Тази брошура е част от поредицата ръководства, които се изготвят, за да помогнат
мениджърите в Тауър Хамлетс да се справят успешно с големия обхват практически
задачи. Настоящата брошура разглежда управлението на риска.
Брошурата обяснява какво представлява управлението на риска и как да го
използвате като елемент от вашия подход към планирането на работата на екипите
и по проектите. Стремежът е да се преодолеят заблудите относно този процес и
разяснят основните принципи по ясен и практичен начин.
Брошурата не е просто набор от процедури или схема, в която можете просто да
попълвате кутийките. Тя излага цялостната рамка за управление и дава напътствия
за нейното приложение.
Съветът има цялостна рамка за управление на риска на корпоративно ниво и ниво
дирекции. Съществуват някои ключови принципи и стандарти, които трябва да се
съблюдават в рамките на цялата организация. Брошурата обяснява какви са тези
стандарти.
Но всяка дирекция има собствен начин на вграждане на управлението на риска в
процеса на планиране. Мениджърите ще получат по-нататъшно обучение и
консултации от “отговорниците по риска” в своите дирекции.
За кого е предназначена брошурата?
Брошурата е предназначена главно за мениджърите по услуги и екипи с оглед да
им помогне да изработят свой подход към управлението на риска. Той ще бъде
включен в материал за въвеждане на новите мениджъри.
Как може да се използва тази брошура?
Брошурата може да се използва по редица начини. Тя може да се ползва от
мениджърите на екипи, за да им помогне да изпълнят нашата стратегия за
управление на риска, да структурират дискусиите на дните за планиране на
екипите или като референтен документ.
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Раздел 1:

Разбиране на риска
Във всяко нещо, което вършим се съдържа известен риск. Колкото и внимателно да
планираме, винаги има неща, които може да се провалят или да се окажат не
такива, каквито искаме да бъдат. При някои дейности приемаме определено ниво
на риск, защото то е необходимо, за да постигнем нашите цели. Има други обаче,
при които трябва да направим всичко по силите си да минимизираме риска. Хората
и организациите, които винаги се опитват да избегнат рисковете, никога няма да
излязат от стереотипа. От друга страна, хората, които се втурват в авантюра, без да
обмислят какво може да се обърка, или които поемат прекомерни или зле
пресметнати рискове, най-вероятно ще се опарят.
Управлението на риска не означава да се избягва или премахва рискът. То
означава да се разбира какви са рисковете, какво е вероятното им въздействие,
ако се материализират и как да се управлява това. Добре информирани решения
можем да вземаме само ако разбираме рисковете.

Нива на риска
Приемливото ниво на риска трябва да отговаря на дейността. Ключов момент в
процеса е разбирането на това кога е приемливо да се поемат рискове, кои
рискове може да се поемат и кои не. В някои случаи, най-вече когато става въпрос
за безопасност, като цяло се опитваме да елиминираме рисковете доколкото е
възможно. Но в други случаи приемаме много по-високи нива на риска, най-вече
когато вършим нещо новаторско или неизпробвано. Важно е да разбираме кога да
възприемем подхода “безопасността на първо място” и кога да се ръководим от
правилото, че “който не рискува, той не печели”.

Природата на рисковете
Важно е също така да разбираме природата на рисковете, с които се сблъскваме. В
някои случаи рисковете са изцяло или в голяма степен под наш контрол. Когато
това се случи ние можем да определяме колко риск сме готови да поемем. По
принцип можем да намалим риска нещо да се сбърка като създадем повече
контролни и предпазни механизми. Но това неизменно има своята цена.
Управлението на риска означава да се претеглят допълнителните разходи срещу
намаления риск, за да се вземе добре информирано решение. В други случаи
рисковете са напълно или преобладаващо извън нашия контрол. За този тип
рискове ударението пада най-вече върху преценката на вероятността от
възникване на проблема и определяне на начина, по който да се управлява, ако
това стане. За повечето дейности има редица рискове, някои от които са в рамките
на нашия контрол, а други не са.
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Планиране в екип и управление на проект
Управлението на риска е важна част от процеса на планирането в екип и
управлението на проект.
Това е времето, когато си поставяте целите, задачите за изпълнение и процесите,
затова това трябва да бъде и времето когато да обмислите какво би могло да ви
попречи да ги изпълните. Процесът на управление на риска е замислен така, че да
ви помогне:
•
•
•
•

Да разберете факторите, които могат да ви попречат да постигнете целите
си;
Да дадете количествено изражение на вероятното въздействие на тези
фактори;
Да вземете информирани решения за това дали да вървите напред с даден
проект или как да се управлява дадена дейност;
Да идентифицирате стъпките, които могат да се предприемат, за да се
намали вероятността за възникване на тези фактори, или ако все пак
възникнат – да управлявате успешно тяхното въздействие.

Не винаги е възможно или желателно да се елиминира рискът. Обаче, винаги е
важно той да бъде разбиран и управляван.
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Раздел 2:

Рамка за оценка и управление на риска
Повечето мениджъри вземат предвид някои рискове когато планират услугите и
проектите в хода на работата. Обаче Съветът е приел цялостна рамка за
управление на основните рискове, за да се гарантира неотклонен и
последователен подход към оценката на риска, основан на набор от одобрени
принципи и общи стандарти. Целта е чрез тях да се позволи точното установяване
на рисковете, тяхната оценка и наблюдение и предприемането на подходящи
действия за управлението им.
Рамката включва серия от регистри, в които се вписват рисковете на ниво
организация и на ниво дирекции.
Регистър на рисковете на ниво организация
В него се вписват значителните рискове, които има вероятност да засегнат повече
от една дирекция. Там се вписват и големите корпоративни инициативи на
организацията и тези на ниво дирекция, обществени поръчки или проекти. Това е
ключов елемент от процеса на планиране в организацията. Той включва например:
•
•
•
•
•
•

Големи рискове за безопасността, които могат да доведат до фатални
последици за клиентите или персонала;
Големи финансови рискове, напр. засягащи суми над 1 млн. паунда;
Рискове, които могат да попречат на Съвета да изпълни стратегическите си
цели;
Рискове за рейтинга на Съвета, даван от експерт счетоводителите;
Големи рискове за репутацията на Съвета, напр. неблагоприятни отзиви в
медиите;
Рискове, свързани с най-важните въпроси, които притесняват ръководството
на организацията.

Регистър на риска на ниво дирекция
Всяка дирекция поддържа собствен регистър, в който вписва основните рискове,
пред които се изправя.
Регистрите на дирекциите включват:
•
•
•

Големи рискове за безопасността, свързани с услугите, предоставяни от
дирекцията;
Големи финансови рискове, напр. за суми надхвърлящи 500 000 паунда;
Рискове за значително нарушаване или преустановяване на процеса на
предоставяне на услугите;
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•
•

Рискове, които могат да попречат на дирекцията да изпълни своите
ключови цели;
Рискове за репутацията на дирекцията, напр. неблагоприятни доклади от
инспекции, отзиви в медиите, т.н.

Процес на управление на риска
Корпоративна група по риска – Комитет по риска
Корпоративната група по риска идентифицира и наблюдава управлението на
рисковете на ниво организация и преглежда регистрите на дирекциите, за да
установи възникващи рискове за цялата организация (напр. рискове, които се
проявяват в повече от един регистър на дирекция). Групата също така разглежда
оценката, дадена на рисковете в дирекциите, за да има последователност в цялата
организация. Групата изготвя доклади за рисковете на ниво организация, които се
представят на управленски екип и членовете на Съвета.
Всяка дирекция има определен “отговорник по риска”, който помага да се
координира процесът в дирекцията и допринася за изработването на цялостната
рамка за управление на риска като участва в Корпоративната група по риска.
Управление на рисковете на ниво екип или проект
Очертаната по-горе рамка зависи от установяването от отделните екипи на
рисковете, пред които са изправени при предоставянето на услуги и изпълнението
на проекти. Тези рискове трябва да бъдат идентифицирани като част от процеса на
планиране на работата на екипа, по проекта. Това е разгледано в Раздел 1.2 на
Ръководството за Мениджърите по планиране на работата на екипите. През
ноември 2007 г. беше публикувана и друга брошура по управлението на проекти.
Важно е рисковете да бъдат систематично идентифицирани и оценката да обхване
всички основни дейности на екипа и всички проекти, за които той отговаря.
Управлението на риска не означава само да предвиждаш проблемите, а активно да
ги управляваш. Рисковете трябва да бъдат записани, оценени, управлявани и
наблюдавани. Образец на регистър на рисковете, който показва как трябва да се
вписват рисковете в него, е даден в Приложение Б (i).
Той съдържа:
•
•
•
•

Кратко описание на природата на рисковете, включително и на
обстоятелствата, които могат да доведат до появата им и последствията от
тях.
Вероятността да възникне риск.
Вероятността рискът да стане реалност.
Какви методи на контрол съществуват вече, чрез които да се справим с
риска.
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•
•

Всякакви допълнителни действия, които следва да се предприемат, за да се
намали или облекчи рискът, както и лицето, отговорно за тези действия.
График за изграждане на допълнителни контролни механизми.

Тези записи следва редовно да се наблюдават и актуализират, за да сме сигурни,
че ще бъдат идентифицирани своевременно всякакви нови фактори и ще се
предприемат действия за справяне с тях.
Записите, поддържани от отделните екипи по услуги и проекти ще помогнат да се
попълни и съдържанието на корпоративните регистри и тези на дирекциите. Това
трябва да е двупосочен процес. Управленският екип на дирекцията трябва редовно
да преглежда рисковете, които са идентифицирани от екипите по услуги и проекти,
така че правилно да разбере характера и обхвата на проблемите, рисковете да се
управляват ефективно в цялата организация и поуките да се споделят.
Управление на риска на индивидуално ниво
Важно е също мениджърите да обмислят и рисковете на индивидуално ниво.
Специфична област, която се нуждае от внимателно управление, е здравето и
безопасността на работното място по отношение на отделните служители.
Съществува законово изискване работодателите да изготвят писмени оценки на
рисковете по отношение на здравето и безопасността. В Тауър Хамлетс тази
отговорност е възложена на мениджърите на услугите и екипите.
Мениджърите трябва да правят оценки на риска за отделните работни места. Това
се отнася не само до физическите рискове, но и до такива въпроси като стресът,
причиняван от работната среда, стресът, присъщ за някои длъжности, или стресът,
пораждан от начина, по който персоналът изпълнява задълженията си. Важно е да
се признае, че установяването на потенциалния стрес не означава, че този риск
непременно присъства, а просто, че мениджърите трябва да си дават сметка, че
съществува такъв потенциален риск за отделните служители.
Когато се прави оценка на рисковете за отделните длъжности, мениджърите
трябва да оценят, впишат и наблюдават областите, изложени в карето на стр. 7.
Това са нещата обхванати и от Програмата на Съвета за обучение по оценка на
риска, през която преминават всички мениджъри.
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Раздел 3:

Осъществяване на оценка на риска
Идентифициране на рисковете
Изходният пункт за оценката на риска е да се идентифицират видовете риск, които
могат да засегнат услугите или проектите, за които отговаря вашият екип. Има
редица различни видове риск, които трябва да разгледате. Основните категории са
изложени по-долу, но е важно и да подчертаем, че това не е изчерпателен списък
и че не всички тези категории са приложими за всички екипи или проекти.
Финансови

Пране на пари
Кадрово
обезпечаване

Търсене
Оперативно
изпълнение

Репутация
Измами и корупция

Проекти
Партньорства
Устойчивост
Технология

Разходите надхвърлят наличния бюджет, напр.
допълнителни разходни потребности, увеличение на
разходите или намаление на бюджета
Източниците на средства са неясни или средствата имат
незаконен произход – финансиране на тероризма, т.н.
Недостатъчно персонал за постигане на договорените
резултати. Това може да се дължи на напускането на
ключов персонал, на повече от очакваното незаети
длъжности, на трудности в набирането на персонал, на
високи нива на заболеваемост и отсъствия, на стрес, на
профсъюзни действия или непредвидени нужди от
персонал.
Търсенето е значително по-високо или ниско от
очакваното.
Услугата не се предоставя при спазване на приемливи
стандарти, не се спазват сроковете или не се постигат
ключови задачи, инциденти по време на работа, високо
ниво на грешките, недостиг на управленска или друга
компетентност.
Критични доклади от инспекциите или одитите, лоша
публичност, жалби.
Заплахата от измама или корупция от страна на персонала
(на пълен работен ден, половин работен ден, на временен
или постоянен договор), членовете, изпълнителите,
консултантите, партньорите и други организации, с които
Съветът има взаимоотношения.
Въздействието на проекти, в които не се постига желаният
резултат.
Рискове, свързани с работата с публични или частни
организации за постигането на общи цели и задачи.
Обсъждане на действия, които може да са в разрез с целта
за устойчиво развитие и на техния ефект върху средата.
Повреди в системите, много принудителни спирания,
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Правни
Трети страни
Политически

Бедствия
Контекстуални

загуба на данни, нарушения на сигурността на ИТ
системите, провал или закъснение във внедряването на
нови системи.
Нарушения на законите или наредбите, въздействие на
ново законодателство, съдебни спорове.
Провали в дейността на партньор, доставчик или
изпълнител.
Промени в местното или национално политическо
ръководство, промени в политическите приоритети, не се
вземат или се забавят ключови решения, недобри темпове
на промяна, нереалистични очаквания.
Големи аварии и сериозни инциденти, саботаж, повреди,
наводнения, пожари, зарази, природни бедствия.
Демографски промени, рецесия, социални промени, т.н.

Важно е да въвлечете вашия екип в процеса на оценка на риска. Персоналът ви
може да ви помогне да идентифицирате потенциалните рискове и да ви предложи
практически начини да ги управлявате. Един начин, по който можете да започнете,
е да изградите екип, който да се срещне и направи мозъчна атака за рисковете,
които могат да възникнат от плана на екипа или от конкретен проект. Помолете
членовете на екипа да кажат кои според тях са главните бариери за постигането на
всяка от целите ви за следващата година. Подскажете им да помислят за гореизброените категории. Опитайте се да се фокусирате върху конкретни бъдещи
събития, които може да попречат на екипа да изпълни задачите си. Напишете
списък с идентифицираните рискове и обсъдете въздействието, което биха могли
да окажат върху изпълнението на целите на екипа.
Съществуващи механизми за контрол
Много е вероятно вече да имате налице някои механизми за контрол на рисковете,
които сте идентифицирали. Например, финансовата стойност на риска може да
бъде застрахована или да имате други мерки, като например да планирате да
работите паралелно с новата и старата система за известно време. Тези механизми
трябва да бъдат описани и взети предвид преди да се прави преценка за
въздействието, което може да има рискът върху вашата служба.
Оценка на въздействието и на вероятността
След като идентифицирате рисковете и как се контролират в момента, следващият
етап е да се оцени вероятността тези рискове да се проявят и въздействието, което
би имало това. За целите на управлението на риска разграничаваме два вида
вероятност. На първо място, има събития, за които можете да приемете, че ще се
случат само веднъж, ако въобще се случат, например – пожар, който да изгори
напълно офиса, срив на системата , т.н. На второ място са събитията, които има
вероятност да се случат неколкократно, например – принудителен престой на
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компютрите, заболяване на персонала, оперативни грешки, т.н. В тези случаи
рисковете са свързани с честотата или нивото, на което възниква събитието.
Вероятност
Трябва да оцените по скала от 1 до 4 както следва:
1= не е вероятно/рядко се случва
2= средно вероятно/има възможност и да се случи
3= вероятно
4= почти сигурно
Тук трябва да направите преценка, за да определите пункта, от който нататък
събитието става проблем. Например, ако ИТ мрежата е в престой за 3% от времето,
ситуацията може да е управляема. Но ако не работи 10% от времето, това може да
породи значителни трудности. В този случай рискът не е в това, че няма да има
мрежа, а че няма да има мрежа 10% от времето. В такива случаи трябва да вземете
предвид както вероятността, така и честотата.
Въздействие
Нужно е да оцените въздействието върху вашата услуга или проект, ако рискът
стане реалност. Както и при вероятността, препоръчителният подход е да
направите оценка по скала 1-4 както следва:
1 = ниско въздействие
• Незначително нарушение на
предоставянето на услугата/
краткосрочно неудобство
• Лека телесна повреда
• Финансова загуба под 100 хил.
паунда
• Изолирани жалби от потребители
на услугата
• Не се постига цел от плана на екипа.

3 = голямо въздействие
• Значително нарушение на предоставяне
на услугата
• Тежка телесна повреда/ водеща до
инвалидност
• Финансова загуба над 500 хил. паунда
• Неблагоприятно отразяване в медиите
• Непостигане на една или повече от
целите на стратегическия план

2 = средно въздействие
• Нарушение в предоставяне на
услугата
• Телесна повреда водеща до загуба
на време
• Финансова загуба над 100 хил.
паунда
• Неблагоприятни отзиви в медиите/
много жалби от потребители на
услугата
• Непостигане на целите от плана за
услугата

4 = крайно неблагоприятно/ катастрофално
въздействие
• Тотално преустановяване на услугата за
значителен период
• Фатален изход за служител, потребител
на услугата или друго лице
• Финансова загуба над 1 млн. паунда
• Интервенция на министерството в
предоставяне на услугата
• Непостигане на главна корпоративна цел
от стратегическия план
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Оценка и класиране на рисковете
Полезно е рисковете да се оценят и класират, защото това помага да се
съсредоточи вниманието върху тези, които са от най-критично значение. Един
прост начин за оценка на риска е да се умножат оценките на рисковете, дадени за
вероятност и въздействие. Това дава общата оценка за всеки риск.
Трябва да имате предвид и, че някои рискове може да бъдат взаимносвързани или
да имат кумулативен ефект. Например, един от рисковете, които сте
идентифицирали при строителен обект е да се открие, че в него има вложен
азбест. Ако това е така, то ще повлече редица други рискове след себе си,
например – проектът да не бъде завършен в срок, разходите да надвишат
предвидения бюджет и т.н. Затова важна част от процеса на управление на риска е
да се разбира как различните рискове са свързани един с друг.
Действия за смекчаване на риска
След като сте идентифицирали и оценили рисковете, следващата стъпка е да
решите какво действие следва да предприемете или за да намалите вероятността
рискът да се сбъдне, или да намалите неговото въздействие.
Намаляване на вероятността
Много малко са рисковете, които можете напълно да елиминирате, така че трябва
да постигнете правилния баланс. Има някои рискове, които могат да се намалят
като се приеме дисциплиниран подход и използват подходящи управленски
техники. Например, една от основните причини за проблемите в проектите е
лошото им управление. Но в някои случаи намаляването на риска означава да се
похарчат пари и трябва да прецените дали ползите от това ще оправдаят
разходите.
Един от рисковете, свързан с такава услуга като “жилищни помощи”, при която
трябва да обработите голям обем заявления, е сумата, на която имат право
отделните хора да бъде неправилно изчислена. Известно ниво на грешки е
неизбежно, но броят на грешките може да се намали като се въведат по-строги
проверки или независима верификация на изчисленията. Но това би изисквало
допълнителни човешки ресурси. Въпросът е дали разходите за ползването на
допълнителен персонал по този начин биха били оправдани от намаления брой
грешки.
Намаляване на въздействието
Трябва също така да обмислите дали е нужно да предприемате действие за
намаляване на въздействието на риска, ако той се реализира. Един начин за това е
да се застраховате срещу този риск. Тауър Хамлетс вече има цялостна
застрахователна политика, с която се покриват такива рискове като телесни
повреди на жители или персонал, увреждане на имущество, отговорност на
работодателя и някои видове финансови загуби. Има също и редица политики, по
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силата на които се изисква изпълнителите да поемат съответните рискове. Трябва
да проверите дали рисковете, които сте идентифицирали, са адекватно покрити.
Можете да намалите въздействието и като предвидите механизми за
непредвидени случаи, които да се задействат, ако нещо тръгне на зле. Но и това ще
има своята цена и ще трябва да решите дали тя е оправдана. Но процесът на
управление на риска ви дава възможност да вземате такива решения
предварително, а не да бъдете сварени неподготвени когато дойде бедствието.
Следният пример показва как принципите, описани в настоящия раздел, могат да
се прилагат на практика.
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Въвеждане на нова система за платежна ведомост
Оценка на риска
Съветът закупи нова система за платежна ведомост, която ще се използва от 1
април. Екипът по проекта установи четири основни риска и оценява вероятността и
въздействието им. Първите три риска се смятат за особено сериозни, тъй като
могат да доведат до това персоналът да не получи заплатите си или пък ако ги
получи, да бъдат грешно изчислени.
Намаляване на риска
За да намали тези рискове, екипът предлага да се предприеме следното действие:
•

През първите три месеца системите да работят паралелно, така че
резултатите от двете системи да се равнят и да се разрешат всякакви
възникващи проблеми преди да се извади от експлоатация старата система.
(Изчислени разходи - 90 хил. паунда);
• Стартирането на паралелната работа на двете системи да се отложи с един
месец, ако не се изпълнят някои важни неща
(Изчислени разходи – 20 хил. паунда);
• Трансферът на данни да се осъществява при стриктно контролиран процес,
за да се избегне всякакво унищожаване на данни и да се гарантира пълното
им прехвърляне.
(Изчислени разходи – 25 хил. паунда)
• Да се изиска от доставчика да обезщети Съвета за разходите, свързани с
каквото и да било различие между доставката и спецификацията.
(Изчислени разходи – 10 хил. паунда)

Така оценките за тези рискове ще бъдат:
Риск 1
Вероятност 1
Риск 2
Вероятност 2
Риск 3
Вероятност 1
Риск 4
Вероятност 2

Системата не отговаря на функционалните спецификации
Въздействие 2

Общо 2

В трансфера на данни възниква грешка
Въздействие 2

Общо 4

Системата не е налице на 1 април
Въздействие 2

Общо 2

Разходите надхвърлят наличния бюджет
Въздействие 1

Общо 2

В Приложение Б (ii) е показано как това да се отрази в регистъра на екипа.
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Раздел 4:

Текущо управление на риска
Успешното управление на риска не е еднократно действие, Ситуацията трябва да
бъде управлявана активно и непрестанно държана под наблюдение. Трябва да
гарантирате, че всяко действие, за което сте постигнали съгласие да предприемете,
за да намалите риска, ще бъде проследено и наблюдавано така че да се уверите,
че наистина постига целта. Това означава ключовите рискове да бъдат непрестанно
в дневния ред на заседанията на екипа и напредъкът да се проверява на редовни
интервали. Трябва да се стремите и своевременно да идентифицирате всякакви
нови рискове или изменения в съществуващи рискове.
Някои от рисковете, които сте идентифицирали, ще се основават на
предположенията, които сте направили за вероятността и честотата на възникване
на рисковете. Полезно е да се водят записи за това, което действително се случва,
така че да подобрявате разбирането си за риска и за ефекта на действията за
намаляване на риска, които сте предприели.
Например, ако сте решили да въведете нова система за проверка, за да намалите
броя на грешките при обработката на заявките за жилищни помощи, ще ви е нужно
да знаете дали новата система е въведена така както е планирано и въздействието,
което е оказала върху броя на грешките. Може и да решите да коригирате,
подмените или се откажете от системата в зависимост от това доколко е успешна.
Очевидно обаче можете да направите това само при условие, че имате надеждна
информация за броя на грешките, които се допускат.
Поддържане на прегледи
Важно е екипите да правят редовни прегледи на всички рискове пред екипа, да
разглеждат оценките им и да проследяват всякакви изменения в тях. За да се
прави това, трябва да изготвите простички обобщаващи таблици, в които да се
вписва следното:
•
•
•
•
•

Точковата оценка, дадена на риска при последния преглед;
Текущата оценка на риска;
Измененията в оценката на риска след последния преглед;
Нови рискове, идентифицирани след последния преглед;
Най-ранната дата за предприемане на действия за намаляване на риска.

Пример на обобщаваща таблица за екипните рискове е даден в Приложение В
(обобщаваща таблица за оценка и проследяване на рисковете). Може да
установите, че е полезно и да използвате графично изображение на риска, за да
проследите всякакви изменения в екипните рискове. Пример за такава графика е
даден в Приложение Г. Използването на графичното изображение е по избор.
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Графикът за цикъла за докладване на управлението на риска е даден в
Приложение Д (цикъл на докладване на управлението на риска).
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Раздел 5

Как да получим помощ
Целта на настоящата брошура е да даде информация за управлението на риска и
да покаже как можете да управлявате риска на ниво екип или проект.
Всяка дирекция е определила отговорник по управлението на риска, който да
помага на мениджърите, а много дирекции са изработили собствени матрици или
формати за документиране и оценка на риска. Но всички вие трябва да ги
пригодите към корпоративната рамка, изложена в тази брошура. Копия от всички
матрици могат да се свалят от интранет.
Програмата за обучение, приета от Съвета, включва обучение по управление на
риска. Всички мениджъри се очаква да минат през този курс.
За повече информация се обърнете към Минеш Джани, ръководител по
Управлението на риска, вътр. номер 0738, или към нашия Консултант по риска на
вътр. номер 4051.
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Приложение А:

Основни стъпки в управлението на риска
Стъпка 8

Стъпка 7

Стъпка 6

Стъпка 5

Стъпка 4
Стъпка 3

Стъпка 2
Стъпка 1

Променили ли са се рисковете?
Правете преглед на положението. Идентифицирайте
всякакви нови рискове и предприемайте подходящи
действия за справяне с тях. Дръжте в дневния ред за
работата на екипа всички значителни нови или
възникващи рискове.
Какъв е ефектът от предприетото действие?
Постарайте се действията, за които сте се договорили, да бъдат
проследени. Наблюдавайте дали те успешно са намалили
рисковете и предприемайте коригиращи действия, ако е
нужно.
Запознати ли са висшите ръководители със ситуацията?
Направете така, че подробни данни за идентифицираните
рискове да бъдат вписани в регистрите на рисковете както на
дирекцията, така и на цялата организация, а корпоративният и
управленският екип на дирекцията да бъде държан информиран
за всякакви големи рискове и за действията, предприети за
управлението им.
Какво действие трябва да предприемем?
Обмислете какво действие можете да предприемете, за да
намалите вероятността от възникване на риска или да
минимизирате неговото въздействие.
Какви са съществуващите контролни механизми?
Идентифицирайте какво е направено вече за контрол на този риск.
Какво би било въздействието?
Оценете ефекта от възникването на риска и колко сериозен би бил,
като направите и оценка на финансовите последствия.
Каква е вероятността?
Определете вероятността да възникне рискът.
Какви са рисковете?
Идентифицирайте факторите, които биха могли да попречат на успешното
изпълнение на вашата услуга или проект. Въвлечете екипа в това
упражнение.
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Приложение Б (i):

Екипен регистър на рисковете

Нова система за платежна ведомост
Системата не
Системата не
отговаря на
може да работи
функционалните правилно
спецификации

2

Грешки при
трансфера на
данни

Проблеми при
преформатирането
на файловете

3

Системата не е
готова на 1.04.

Закъснение в
изпълнението на
системата

4

Разходите
надхвърлят
бюджета

Необходими са
допълнителни
характеристики

Последствия

Налични
вътрешни
контролни
механизми

Общо

1

Отключващи
фактори

Въздействие

Риск No

Риск

Вероятност

Текущо положение

- Разходи за
преработка
- неизплатени
заплати
-Грешки в
изчисленията на
заплатите
- Загуба на
репутация
- Непланирани
допълнителни
разходи
- На персонала
не е платено
или са
изплатени
неправилни
суми
- Загуба на
репутация
-Прекъсвания в
изпълнението
на услугата
- Повишени
разходи
-Загуба на
репутация
- Забавяне
докато се
намерят
допълнителни
ресурси

- Функционира
успешно в друг
лондонски
район
- подробна
оценка на
функционалността

1

4

4

- Договорен
процес с
изпълнителя

3

4

12

-Допустим спад

2

3

6

-Договор с
фиксирана цена

2

2

4
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Приложение Б (ii)

Екипен регистър на рисковете

Срок

Общо

Въздействие

Нужно действие/
контролни механизми
Водещ

1

Нова система за
платежна ведомост
Системата не отговаря
на функционалните
спецификации

Вероятност

Номер

Риск

Начална оценка

Необходими действия

СИ

30/06/08

СИ

30/06/08

СИ

01/04/08

СИ

01/05/08

Желана оценка
4

1

2

2

2

Грешки при трансфера
на данни

12

2

2

4

3

Системата не е готова на
1.04.

6

1

2

2

4

Разходите надхвърлят
бюджета

4

2

1

2

- Използване на
системите паралелно
за първите 3 месеца,
така че да може да
равните резултата от
двете.
- Разрешете
проблемите преди
старата система да
бъде извадена от
експлоатация
Разчет за разходите:
90 хил. паунда
- Осъществете
контролиран трансфер
на данни, за да се
избегне
унищожаването на
данни и гарантира
пълно прехвърляне
Разчет за разходите:
25 хил. паунда
Определете
междинни цели, които
да бъдат изпълнени и
продължете
паралелното
функциониране (до 1
месец), ако не бъдат
постигнати.
Разчет за разходите:
20 хил. паунда
Доставчикът да
компенсира Съвета за
разходите за
различията от
спецификацията
Разчет за разходите:
10 хил. паунда
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Приложение В:

Точки
Максимум 16

Движение

Обобщаваща таблица за оценка и проследяване на риска

ЧР 12 –Високо ниво на незаети
длъжности

12

Ново

ЧР 11 Повреда в системата за
платежна ведомост
ЧР 6 Не е осигурен достатъчно
персонал на гъвкаво работно време,
за да се осигури намаляване на
работните станции
ЧР 8 Неизпълнена управленска
информационна система за
човешките ресурси

9

-3

6

-3

Пълен преглед на гъвкавото работно
време

6

-2

ЧР7 Неизпълнена задачата от
Споразумението за единния статут

4

+2

ЧР 9 Неизплатено на персонала
ЧР 10 Неизплатено по ведомостите за
плановете за възстановяване от
бедствия

3
3

-

Отпускане на допълнителни ресурси;
ъпгрейдване на софтуера; осигуряване на
повече обучение
Юни 2004 г.
Наблюдение на проектния план чрез
Управляваща група по единния статут
Април 2005
Текущо – налице са контролни механизми
Планът за възстановяване от бедствия се
тества всяка година

Екипни рискове

Междинни цели за действия

Набиране на временен персонал до
новата кампания за набиране на персонал
през септември 2004 г.
Налице са контролни механизми

21

Приложение Г:

Образец на графика на риска
Почти сигурно
(4)

ВЕРОЯТНОСТ

Вероятно
(3)

Средно
(2)

2

4

4
2

Невероятно
(1)

3

3
1
Ниско (1)

1

Средно (2)

Високо (3)

Изключително (4)

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Посока от текущата оценка към желаната оценка
Рискове:
Риск 1
Риск 2
Риск 3
Риск 4
Цветове:
Лилаво
Оранжево
Зелено

Системата не отговаря на
функционалните спецификации
Грешки при трансфера на данни
Системата няма да е готова на
1/4/04
Разходите надхвърлят бюджета

Съществуващите нива на вътрешен
контрол са неадекватни
Съществуващите нива на вътрешен
контрол са адекватни
Съществуващите нива на вътрешен
контрол са силни

Оценка на въздействието – скала 1-4
1
Ниско/ пренебрежимо въздействие
2
3

Средно въздействие
Силно въздействие

4

Крайно/ катастрофално въздействие

Оценка на вероятността/ честотата – скала 1-4
1
Невероятно/ рядко се случва
2

Умерен шанс/би могло да се случи

3

Вероятно

4

Почти сигурно
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Приложение Д:

Екипът идентифицира
рисковете за предстоящата
година и докладва за основните
рискове на управленския екип
на дирекцията (УЕД)
Управленските екипи на
дирекциите преглеждат
регистрите на рисковете и дават
на Корпоративната група по
рисковете регистър с основните
корпоративни рискове и
актуализиран регистър на
рисковете
Корпоративната група по
рисковете разглежда
актуализираните регистри на
рисковете и изготвя доклад до
корпоративния управленски
екип (КУЕ)
КУЕ разглежда доклада за
корпоративния риск и го
обсъжда с членовете на Съвета
Членовете разглеждат доклада
за корпоративния риск

√

√

√

√
√

Март

√

√

√

√

√

√
√

Февруари

Януари

Декември

√

√

√

Ноември

Октомври

Септември

√

√

√

Август

Юли

Юни

Май

Април

Цикъл на докладване по управлението на риска

√
√
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Бележки
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