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ОТНОСНО: Проучване на добрите практики в областта на управлението на
риска в Холандия във връзка с изпълнение на проект ”Засилване на управленската
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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Този доклад отразява резултатите от извършено проучване на добрите практики в
областта на управлението на риска в публичния сектор в Холандия, проведено в периода
от 02 до 05 февруари 2010 г., от група експерти, съгласно заповед на министъра на
финансите № ЗКЧ – 19 от 26.01.2010 г.,приложена към доклада.
Обучението бе организирано със съдействието на National Academy for Finance and
Economics – Холандия, по предложена от академията програма, съгласувана от
ръководителя на проекта.
За целите на проучването бяха проведени срещи с представители на централната
администрация на Кралство Холандия на следните теми:
1.
Бюджетния процес в Холандия, лектор г-жа Майке Адема, заместник
ръководител на „Звено за фискална политика” в Министерство на
финансите на Холандия;
2.
Представяне на управлението на риска и контрола в Холандия от г-жа
Бет Нюман – старши вътрешен одитор в Министерството на
правосъдието;
3.
Контрол на риска – самооценка, медиатори: г-жа Кончита Галарза,
Министерство на финансите и г-жа Джойс Тюнсен, старши одитор в
компания „Прорейл”;
4.
Осъществяване на управлението на риска, г-н Харм ван Дийк, старши
съветник по политики в Министерството на земеделието, природата и
качеството на храната;
5.
Финансови взаимоотношения с местната власт – г-н Ед Приестер,
Министерство на вътрешните работи и взаимоотношенията на
кралството;
6.
Усъвършенстване на местната власт – г- н Томас Зандстра,
Министерство на вътрешните работи и взаимоотношенията в кралството.
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ІІ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО
Обсъжданите по време на проучването въпроси могат да бъдат обособени в две
основни групи:
• Фискална политика и бюджетен процес в Холандия. Взаимоотношения
между централна и местна администрация.
• Управлението на риска като част от системата за управление и контрол в
публичния сектор.
Разгледани бяха основните характеристики на бюджетния процес в Холандия,
изграден на принципа на програмното бюджетиране, прилагано и у нас.
Финансовото управление в Кралство Холандия се основава на принципа на
децентрализация. Всеки ресорен министър изготвя, след съгласуване с Министерството на
финансите, проект на бюджета на съответното министерство по политики, който се
приема от парламента като самостоятелен закон. Проектобюджетите се изготвят въз
основа и като продължение на т.нар.коалиционно споразумение (coalition agreement) –
документ от обществено-политически характер. В него се описват правилата за фискално
управление и всички основни политически решения, които имат отношение към бъдещия
управленски период. Следването на това споразумение подпомага стабилитета на фиска и
изпълнението на бюджета. Като добра практика може да бъде посочено обстоятелството,
че макроикономическата прогноза, на която се основава бюджетът за съответната година,
се изготвя от независима институция - Централно бюро за планиране (ЦПБ). Всеки четири
години бюрото изготвя и публикува средносрочна икономическа прогноза, на която се
основават и икономическите програми на политическите партии – изборни кандидати.
Икономическите прогнози на ЦПБ се представят директно пред парламента.
Във всяко министерство са изградени контролни структури с ясни правомощия,
които включват изготвяне на доклад до министъра на финансите при установяване на
нарушения на бюджетната дисциплина. Тези звена докладват на Министерството на
финансите всяко превишаване на бюджета на съответното министерство, като това се
отразява на бюджета за следващата година.
Спецификата на децентрализирания модел в Холандия произтича от
съществуващата административна система, която включва три отделни нива на
управление: централна администрация, 12 провинции и 443 общини. Философията на
управление следва от презумпцията, че всяка дейност се изпълнява на възможно найниско административно ниво. Общинските органи за самоуправление имат компетентност
и отговорности в областта на социалното осигуряване, здравеопазване, вътрешен ред и
сигурност, градоустройство и др. Органите на местното самоуправление имат
възможността да провеждат техни собствени политики, а ролята на централното
правителство е да гарантира единоначалието на държавното управление. Основните
източници за финансиране на местните власти за провеждането на самостоятелни
политики и за предоставянето на съответните обществени услуги, са техните собствени
приходи (данъци и такси), обща субсидия от централния бюджет и целеви субсидии.
Размерът на общата субсидия се определя въз основа на показатели като брой население,
обща дължина на пътна мрежа, общо ниво на образованост и др. През последните години
централното правителство увеличава общите субсидии за сметка на целевите такива с цел
насърчаване на самостоятелността в провеждането на политиките.
Голямата финансова самостоятелност на местните власти се характеризира със
следните предимства:
възможност за разработване и изпълнение на самостоятелни политики от
местните власти;
стимулиране на местната инициатива
и слабости:
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- възникване на диспропорции в качеството на едни и същи обществени услуги,
предоставяни от различни общини, поради голямата разлика в разполагаемия финансов
ресурс;
- недостатъчен обем информация към централното правителство за изразходването
на общата субсидия.
Като недостатък бе посочено обстоятелството, че поради засилените правомощия
на органите на местното самоуправление, в Министерството на финансите и в
централната администрация като цяло няма информация за предоставените от общините
обществени услуги спрямо разходваните за тях средства, и в частност – за разходването на
предоставените субсидии от централния бюджет.
С цел подобряване на управлението при съществуващия децентрализиран модел,
правителството си е поставило за задача засилване на хоризонталния контрол, за сметка
на вертикалния.
Въпреки добре работещия модел на децентрализация на административното
управление, в някои случаи се налага решенията за необходимите мерки и действия да се
вземат на централно ниво, от съответния министър, въпреки че тези правомощия по
принцип са възложени на местната власт. Много често това са въпроси, свързани с
прилагане на разпоредбите на общностното право.
Представени бяха практиките за управление на риска, възприети в Министерството
на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на земеделието,
природата и качеството на храната и Министерството на вътрешните работи и
взаимоотношенията в кралството.
Лекторът-експерт в Министерството на правосъдието, запозна участниците с
основните модели за управление на риска, прилагани в публичния сектор - COSO ERMF,
Sarbanes-Oxley, Simons, Deming cycle и др.
Едно от изискванията, свързано с управлението на риска, е отчитането на
резултатите от тази дейност в годишния отчет на министерството. В декларативна форма
съответният ръководител посочва кои рискове според него се управляват успешно, както
и тези, които не се контролират. Задача на вътрешния одит е да извърши проверка за
верността на тази декларация и при несъответствие да докладва на правителството в своя
годишен доклад.
Представен бе стандартен модел за управление на риска, включващ определяне на
целите по SMART модела, идентифициране на рисковете и контролните дейности, анализ
на рисковете и контролните дейности и предприемане на мерки за реакция.
Този стандартен модел за управление на риска бе приложен от участниците в
групата по време на практическо обучение, проведено от лектори – експерти в
Министерството на финансите. Интерактивното занимание включваше практическа
задача, възможност за дискусии между участниците, анализ на резултатите и
формулиране на изводи. Участието в подобен вид обучения е особено важно за
участниците в групата, които ще бъдат обучители по управлението на риска.
Експерт от Министерството на земеделието, природата и качеството на храната
запозна участниците със системата за управление и контрол в министерството, в това
число и управлението на риска. Всеки ръководител на структурно звено в министерството
е отговорен за изграждането на функционираща система за управление и контрол, която
да допринася за изпълнение на целите. Дейността на всеки директор се подпомага от
контрольор, който проучва текущите проблеми и консултира ръководителя за тяхното
разрешаване. Контрольорът изготвя тримесечни доклади за състоянието на управлението
и контрола в съответното звено до управителния съвет, които се подписват от съответния
директор. Вътрешните одитори дават допълнителна увереност на управителния съвет,
чрез извършване на последващи проверки относно законосъобразността на действията на
дирекциите. Дейността на контрольора не се изразява в попълване на документи,
доказващи съответствие, а в консултиране на ръководителя за решаване на проблемите.
Тази система осигурява непрекъсната и изчерпателна информация на управителния съвет
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за основните рискове, начина на тяхното управление и ефективността на предприетите
действия.
Като добра практика беше посочен фактът, че анализ на риска се извършва преди
приемането на регулации в различните области от компетентност на министерството. В
този случай анализът на риска се извършва от структурното звено, което прилага
съответната политика.
Проучването на добрите практики ще подпомогне разбирането за управлението на
риска в публичния сектор и оптимизирането на дейностите, свързани с този процес.
Резултатите от извършеното проучване ще бъдат представени на планираните по Дейност
6 от проекта ”Засилване на управленската отговорност и укрепване на доброто финансово
управление и контрол в централната и общинска администрация” 6 броя тридневни
специализирани обучения по управление на риска за централната и местна
администрация. Проучването ще подпомогне и развитието на методологията в областта на
финансовото управление и контрол в публичния сектор.
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