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ДОКЛАД
ОТНОСНО: Проучване на добрите практики в областта на управлението на
риска във Великобритания във връзка с изпълнение на проект ”Засилване на
управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в
централната и общинска администрация”, финансиран от Оперативна програма
„Административен капацитет” (ОПАК), съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Този доклад отразява резултатите от извършено проучване на добрите практики в
областта на управлението на риска в публичния сектор във Великобритания, проведено в
периода от 15 до 20 февруари 2010 г., от група експерти, съгласно заповеди на министъра
на финансите № ЗКЧ – 20 от 26.01.2010 г. и № ЗМФ – 025 от 09.02.2010 г., приложени
към доклада.
За целите на проучването бяха проведени срещи с представители на организации от
публичния сектор по предварителна програма, предложена от Public Administration
International - Лондон.
Формирането на изводите за силните и слабите страни на управлението на риска
беше извършено в резултат на проучвания на практиката във Великобритания в следните
насоки:
- структура на публичния сектор и основни принципи на бюджетиране;
- съществуващи правила за управление на риска;
- прилагане на управлението на риска в различни структури от публичния
сектор: общинска администрация на Tower Hamlets – Лондон; Министерство на
финансите, Органа за решаване на спорове към Националната
здравноосигурителна служба (NHSLA) и Министерството на вътрешните
работи.
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ІІ. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
1. Структура на публичния сектор
За да се извърши анализ на силните и слабите страни на управлението на риска се
запознахме с характеристиката на публичния сектор във Великобритания, неговата
структура и нива на управление. Основните структури в публичния сектор във
Великобритания са:
- Централно правителство – състоящо се от министерства, регионална служби,
агенции, извънведомствени публични органи и здравно-осигурителна система;
- Местна власт – състояща се от общински съвети, полиция и служба
противопожарна и аварийна безопасност.
Финансирането на организациите от публичния сектор се определя на база
потребностите от услуги, предлагани от тях. Съществува пряка зависимост между целите
на конкретната структура (очакваните от дейността й резултати) за определен период от
време и отпуснатата субсидия. Във Великобритания се прилага програмно – ориентирано
към резултатите бюджетиране.
Английското Министерство на финансите е ангажирано основно с издаване на
указания, свързани с управлението на публичните финанси и провеждането на
обществени поръчки като не упражнява контрол върху изпълнението им. Контролът на
централните правителствени органи се осъществява от Сметна палата, а на местно ниво
проверки се извършват от Одитна комисия, като последната също подлежи на одит от
Сметната палата.
2. Правила за управление на риска
Във Великобритания не съществува нормативен акт, който да регламентира
изискването за въвеждане на управление на риска в организациите от публичния сектор.
Изискванията за управление на рисковете са част от правилата и принципите за добро
управление.
Необходимостта от въвеждане на структуриран процес по управление на риска е
осъзната от ръководителите на организациите във връзка с управленската им отговорност
по отношение постигането на целите на всяка организация. Управлението на риска се
насърчава от обществеността, политиците и медиите. Тъй като е осигурена публичност на
отчитане на резултатите от дейността на всяка организация, всеки ръководител се стреми
да постигне високо ниво на увереност, че ще изпълни целите си, които на практика
представляват очакваните от обществото публични услуги.
В резултат на доброто разбиране за управленска отговорност, в съответствие с
издадените от Министерството на финансите насоки, във всяка организация от публичния
сектор е установена система за управление на риска. Издадени са редица насоки, както
следва:
Общи указания от страна на МФ - “Оранжева книга”, 2004 г. Тя включва общи
принципи и концепции, установява модела за управление на рисковете в
публичния сектор и разглежда основните въпроси, свързани с апетита към риск,
организациите с всички техни поделения и обзорен анализ на общата среда. В
последствие е издадена и “Рамка за оценка на управлението на риска” през 2009 г.
 Указания на Служба “Държавна търговска дейност”, свързани с управлението на
риска с партньорите, участващи в предоставянето на услуги. Тези указания имат за
цел ограничаване на рисковете при осъществяването на публично – частните
партньорства.
 Специфични секторни указания – за системата на здравеопазването, висшето
образование и др.
Всички тези указания акцентират върху ролята на управлението на риска за
постигане целите на организациите, но не разписват подробно конкретен подход за
управлението на рисковете.
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Управлението на риска се изисква като елемент от организацията на
корпоративното управление. Общите принципи са описани в стандарта, разработен от
„Независимата комисия по добро управление при предоставянето на публични услуги”.
Правилата за управлението на риска на всяка организация следва да бъдат
оповестени във финансовия й отчет или в специфичния отчет за вътрешния контрол. Този
отчет/доклад за вътрешен контрол включва:
 Потвърждение относно това, че Постоянен секретар (ПС) / Главният изпълнителен
директор (ГИД) носи отговорност за поддържането на вътрешния контрол;
 Обяснение относно това, че системата за вътрешен контрол е разработена по
начин, който позволява управление на рисковете, без да ги елиминира;
 Препратка към процеса на идентифициране на рискове;
 Потвърждение относно това, че през годината са следвани съответните процеси;
 Потвърждение относно това, че ПС/ГИД носи отговорност за прегледа на
ефективността на вътрешния контрол и описание на процесите;
 Обяснение на предприетите в резултат на прегледа действия (когато това бъде
счетено за целесъобразно).
3. Прилагане на управлението на риска в различни сфери от публичния сектор


Здравеопазване – основната цел на управлението на риска в областта на
здравеопазването е избягването на искове за клинична небрежност и намаляването
на съдебните дела в тази насока. Ключова роля в управлението на рисковете в
областта на здравеопазването има Органът за решаване на спорове към
Националната здравноосигурителна служба. Въз основа на принципите,
установени в общите указания на Министерството на финансите, този орган е
разработил указания, включващи политики-модели за идентифициране и
ограничаване на рисковете за всички видове здравни организации. От всички
организации се изискват редовни отчети за заведените искове и се планират и
извършват проверки в зависимост от качеството на дейността.



Висше образование – в съответствие с принципите, определени от МФ и
използвани от Съвет за финансиране на висшето образование в Англия, са
издадени широкообхватни указания за управление на риска на централно ниво. Те
съдържат основни контролни списъци, подпомагащи идентифицирането на
рисковете и казуси, посочващи примери за начините за ограничаване на типични за
този сектор рискове.



Общински администрации – в общинска администрация Tower Hamlets – Лондон,
в съответствие с принципите, заложени в оранжевата книга, е внедрена
информационна система за управление на риска. С нейна помощ се наблюдава и
управлява изпълнението на конкретните задачи на всички лица на ръководни
длъжности и служители във връзка с услугите, предоставяни от общината в
определен период от време. Тази информационна система съдържа информация за
идентифицираните рискове, плановете за действие за тяхното ограничаване,
сроковете и отговорните лица за изпълнението на всяка задача по управление на
риска. В длъжностните характеристики на лицата, заемащи ръководни длъжности в
администрацията на общината, са включени задължения, свързани с управлението
на риска.



Министерства – Министерството на финансите и Министерството на вътрешните
работи прилагат ясно структуриран подход за управлението на риска, базиран на
конкретните цели на организациите. В министерствата има различни органи,
ангажирани с управление на риска, като на най-високо ниво е бордът, който
управлява всяко министерство. Част от този борд формира Одитен комитет.
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Възможно е да се създава и специфичен за целта Комитет за управление на риска.
В тези организации има назначен координатор по управлението на риска, който
има задача да насърчава процеса и да информира различните органи на управление
за ефективността на процеса по управление на риска.
В настоящия момент всички организации от публичния сектор във Великобритания
обръщат съществено внимание на рисковете, свързани с информационните системи,
репутацията на организацията и докладването на равнище централна власт.
ІІІ. Изводи:
В резултат на направеното проучване могат да бъдат направени следните изводи за
силните страни от управлението на риска във Великобритания:
1. Управлението на риска е осъзната необходимост от ръководството на
организациите.
2. Всички организации прилагат този инструмент независимо от липсата на
законово изискване за въвеждане на управление на риска. Основните ключови аспекти,
характерни за всяка организация, са:
- идентифицират се само съществени рискове, като те се категоризират в зависимост
от първопричините за тяхното възникване (в резултат на промяна, оперативни
рискове или външни рискове) и въздействието им върху организацията;
- рисковете се идентифицират отгоре надолу и отдолу нагоре;
- рисковете трябва да се управляват непрекъснато и целогодишно;
- управлението на риска е циклично;
- работи се за вграждане на културата за управление на риска в съответната
организация;
- отчита се необходимостта от постоянна комуникация, усвояване на знания и
периодично обучение на персонала.
3. Отчетът за състоянието на вътрешния контрол и осигуряването на неговата
публичност са силен инструмент за осъзнаване и прилагане на принципите на управленска
отговорност и в частност на управлението на риска.
4. Независимо от добрите практики и опит в управлението на рисковете във
Великобритания в последно време се проявяват рискове, свързани с информационните
системи (загуба на информация, недостатъчна защита от достъп на външни лица) и
такива, отнасящи се до репутацията на организациите от публичния сектор. В страната
продължават да се полагат усилия за ефективно управление на посочените рискове.
ІV. Заключение
Проучването на добрите практики по управление на риска във Великобритания
даде възможност да се направи оценка на състоянието и съпоставка с регламентацията и
прилагането на процеса по управление на риска в България. Полученото разбиране за
практическото прилагане на управлението на риска и информацията, съдържаща се в
допълнителните материали, предоставени от различни организации от публичния сектор
във Великобритания, ще подпомогнат извършването на преглед и актуализация на
издадената от Министерството на финансите методология по управлението на риска. Част
от получените материали ще бъдат преведени и публикувани в раздел „Добри практики”
от Информационната систама за финансово управление и контрол и вътрешен одит на
информационната страница на МФ.
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.
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Приложение: съгласно текста
1. Таня Георгиева – главен секретар на Министерство на финансите
2. Паола Киркова – началник отдел, дирекция „Държавно юрисконсултство” МФ
3. Стефан Белчев – директор на дирекция „Вътрешен одит”, МФ
4. Петя Иванова – началник отдел, дирекция „Човешки ресурси”, МФ
5. Екатерина Ножарова – държавен експерт в дирекция „Вътрешен контрол”, МФ
6. Валерия Иванчева – главен експерт в дирекция „Вътрешен контрол”, МФ
7. Венера Петрова – началник отдел, дирекция „Вътрешен контрол”, МФ
8. Доротея Димитрова - Манолова – държавен експерт в дирекция „Вътрешен
контрол”, МФ
9. Десислава Хаджидимитрова – държавен експерт в дирекция „Вътрешен
контрол”, МФ
10. Владислав Иванов – главен експерт в дирекция „Вътрешен контрол”, МФ
11. Маргарита Тодорова – старши експерт в дирекция „Връзки с обществеността,
протокол и административно обслужване”, МФ
12. Иванка Раичкова – директор на дирекция „Човешки ресурси и организационно
развитие”, МИЕТ
13. Веселка Донкова - директор на дирекция „Вътрешен одит”, МИЕТ
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