ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ И
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА
РИСКОВЕТЕ В ПИЛОТНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Министерство на финансите
Дирекция “Вътрешен контрол”
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Пилотни организации:






Министерство на финансите
Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма
община Благоевград
община Плевен
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Изборът на пилотните организации




констатациите от Консолидирания годишен доклад за
вътрешния контрол в публичния сектор за 2007 г.,
приет от Министерския съвет на 24.07.2008 г.
идентифицирани проблеми, свързани с правилното и
точно формулиране на стратегическите и оперативни
цели на организациите от публичния сектор и
изграждането на ефективен процес по управление на
риска (УР) като част от системите за ФУК.
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Изборът на пилотните организации
Въвеждането на качествен процес по УР в
Министерството на финансите и
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма ще се отрази положително на:
 поддържане на предвидима макроикономическа
среда и устойчив икономически растеж
 устойчивост на публичните финанси
 стимулиране на частната инициатива и развитие
на публично-частните партньорства
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Изборът на пилотните организации
Изборът на общините Благоевград и Плевен са пилотни
организации по проекта се основава на факта, че:
 и двете са средни по големина общини – областни
центрове
 осъществяват широк кръг дейности, което ще улесни
адаптирането на техния опит от процеса по УР като
добра практика за други общини
 разполагат с достатъчен административен капацитет,
квалифициран персонал и висока степен на
ангажираност на ръководството
5

Изготвяне на стратегии за УР
За изготвянето на подходящи Стратегии за
управлението на риска експертите от “Делойт
Одит” ООД :






извършиха оценка на способността за УР в организациите
чрез интервюта с ръководителите на отделните структурни
звена
извършиха анализ на стратегическите и оперативни цели на
организациите и на дейностите за тяхното постигане
проведоха работни срещи за оценка на риска
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Формулиране на целите
Всяка поставена цел трябва да отговаря на изброените по-долу
критерии, наричани SMART:
1.
S(specific) – целта да е ясно и точно определена
2.
M (measurable) – целта да е измерима
3.
A (attainable) – целта да е обективно постижима, с оглед
обстоятелствата и разполагаемите ресурси
4.
R (realistic) – целта да е обвързана с компетентността и
професионалния опит на служителите и с времето за
нейното изпълнение
5.
T (time-bound) – целта да е формулирана с определен срок
за изпълнение
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План за изпълнение на целите
Целите се отразяват в стратегически/оперативен
план за изпълнение, който съдържа:
 съответните дейности за постигането им
 отговорните служители
 крайни срокове за изпълнение
 начин и отговорности, свързани с отчитане на
изпълнението
 индикатори за изпълнението
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Идентифициране на рисковете
Идентифицирането на рисковете, свързани с
постигането на определена цел, представлява:
 анализ на основните дейности, насочени към
постигането на целта
 определяне на вероятните неблагоприятни
събития (рискове), които могат да настъпят и да
повлияят на определена дейност
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Карта на рисковете
В процеса по идентифициране на рисковете
ръководителите и служителите от пилотните
организации се подпомагат от Карта на
рисковете, разработена от “Делойт Одит”.
Картата на рисковете включва четири нива:
 Риск клас
 Риск категория
 Риск под-категория
 Риск
10

Ползи от прилагането на
Картата на рисковете








стимулира дискусии за идентифициране, оценка и
приоритизиране на рисковете
подпомага връзката между отделните структурните звена,
свързани с УР
подобрява ефикасността на дейностите, свързани с УР
като намалява разхода на време и усилия
улеснява разработването на различни мерки, свързани с
риска, особено когато те изискват координираните усилия
на няколко структурни звена в организацията
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Картата на рисковете






не е изчерпателен или приложим за всяка една
организация списък на рисковете, които могат
да възникнат
в случай, че бъде променена (адаптирана) с
оглед спецификата на организацията, за това
трябва да бъдат информирани всички
структурни звена
всички структурни звена в организацията
използват една и съща терминология за
дефиниране на риска
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Използване на Картата на рисковете






при идентифициране на рисковете се използват
класификацията и термините от Картата на
рисковете
разглеждат се описанията, дадени в отделните
нива на картата
идентифицират се рисковете, относими към
дейността/дейностите за постигане на
съответната цел
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Риск регистър






основните дейности и етапи от процеса по УР
се документират в риск-регистър
всички структурни звена в организацията
използват еднакъв, утвърден от ръководителя,
формат на риск-регистъра
всяко структурно звено изготвя и поддържа
риск-регистър като идентифицира
съществените рискове за всяка цел
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Попълване на риск регистъра






идентифицираните рискове се отразяват в рискрегистъра като колоните “Категория”, “Под-категория”
и “Риск” се попълват в съответствие с термините от
Картата на рисковете
за всеки от идентифицираните рискове се определя
номер (Риск ID)
в колоната “Описание на риска” всяко структурно звено
описва индивидуалното си разбиране за проявлението
на дадения риск в рамките на структурата и нейните
цели/дейности
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Обобщен риск регистър на
организацията




риск-регистрите на всички структурни звена се
представят пред Комитета по риска поне веднъж
годишно, заедно с целите, описани годишния
оперативен план на съответната структура
въз основа на рисковете, идентифицирани в отделните
структурни звена, Комитета по риска създава общ рискрегистър, в който идентифицира рисковете,
застрашаващи постигането на целите на организацията
като цяло
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !
ВЪПРОСИ

Този документ/материал се изготвя в изпълнение на проект „Засилване на управленската
отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и общинската
администрация, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет.
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