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Въведение
Рамката за оценка за управление на риска (РОУР) е инструмент за оценяване на стандарта за
управление на риска в определена организация. Тя се предлага като незадължителен
инструмент, който подпомага събирането и оценката на данни. Може да се ползва като
полезен инструмент при съставянето на Декларация относно вътрешния контрол и е
съобразена с критериите, изложени в документа Счетоводство на организациите от
публичния сектор (Глава 21).
Рамката е разработена въз основа на образеца на Европейския фонд за управление на
качеството (EFQM), който обаче е опростен с цел да бъде разработен гъвкав инструмент, който
подпомага оценката на показателите на изпълнението и напредъка в разработването и
поддържането на ефективни възможности за управление на риска и оценяване на
въздействието върху осигуряването на ефективно овладяване на риска и
целените/планираните резултати. Тя подпомага и идентифицирането на области, в които се
постигат изключително добри или лоши резултати, както и формулирането на приоритети за по
отношение на действията, които се предприемат с цел подобряване на дейността.
Тя е предназначена за гъвкаво използване като цели да замести или подобри съществуващите
процедури за оценка както е целесъобразно. Най-горните нива на рамката и седемте ключови
въпроси могат да се ползват със или без съпътстващите серии от въпроси и/или скалата с
количествено определени нива. Рамката може да се ползва както централизирано, така и
разгърнато, включвайки самооценка на стопанските единици или да се ползва съвместно с
партньорски организации. В случаите, когато са включени стопански единици, които извършват
отделна дейност или в случите, в които агенции, организации от публичния сектор и др. носят
отговорност за изготвянето на своя собствена Декларация относно вътрешния контрол,
самооценката чрез ползване на Рамката би била полезна за всички страни при оценяването на
показателите за изпълнение на управлението на риска и областите, в които е нужно
подобрение.
Целта на подвъпросите към всеки от седемте основни въпроса е да очертаят кръга от проблеми
и обема доказателства, необходими за намирането на решения по ключови проблеми. Не
всички въпроси се отнасят за всички министерства и съществуващата организация в
определено министерство (или агенция, NDPB и др.) могат да покрият някои или всички
проблемни области. Инструментът дава възможност за идентифициране на всички празнини в
съществуващите процедури за оценка и предоставя средства за установяване на действията,
нужни за тяхното коригиране. Той способства също и за посочването на данни, които ще трябва
да бъдат представяни при ползване на който и да е друг инструмент за оценка, за да се
преценят по ефективен начин резултатите и напредъка.
Скалата за измерване на резултатите по нива предоставя средство за околичествяване на
постигнатите резултати и улеснява сравненията на резултати, както по отношение на типа
дейност (лидерство, стратегия, човешки ресурси и др.) така и по отношение на стопански звена,
отдели, проекти и други единици в рамките на всяка организация. Тя спомага за планирането
и определянето на приоритети за бъдещи работни планове и набелязването и поставянето на
цели за подобрения, както и мониторинг на напредъка по пътя към постигането на подобни
цели. Също така, рамката предоставя и база за партньорска проверка и /или сравнителен
анализ по показатели между различните организации (двустранни или многостранни).
Екип, подпомагащ управлението на риска
29 октомври 2004 г.

Резюме
1. Рамка за оценка
Горните нива на рамката са адаптирани съгласно образеца на Европейския фонд за управление
на качеството (EFQM), който обаче е опростен с цел да бъде разработен гъвкав инструмент,
който подпомага оценката на показателите на изпълнението по систематичен и структуриран
начин. Тя подпомага и идентифицирането на области, в които се постигат изключително добри
или лоши резултати, както и формулирането на приоритети за по отношение на действията,
които се предприемат с цел подобряване на дейността.

На най-обобщено ниво, са включени седем въпроса, на които да се отговори:

Умения
1 Лидерство: поддържа и популяризира ли висшето ръководство управлението на риска?
2 Разполагат ли хората с оборудване и подкрепа за добро управление на риска?
3 Съществува ли ясна стратегия и политики за риска?
4 Съществува ли ефективна организация за управление на рискове съвместно с партньори?
5 В процесите на организацията включено ли е ефективно управление на риска?

Овладяване на риска
6 Рисковете овладяват ли се адекватно?

Дългосрочни резултати
7. Управлението на риска допринася ли за постигане на дългосрочни резултати?
Всеки от тези седем ключови въпроса на най-високото ниво е базиран на серии от подвъпроси,
предназначени за указване на спектъра от проблеми и степента, до която са нужни данни, за
да се достигне до разрешаване на ключовите въпроси и по този начин да се спомогне за
направляване събирането на данни.

2. Скала за оценка
Разделената на нива скала предоставя средство за количествено измерване на показателите за
изпълнение и следва да се ползва за спомагане на мониторинга на съществуващите показатели
за изпълнение при идентифицирането и набелязването на цели за подобрение и при
оценяването на напредъка по пътя към тези цели. Тя би била полезна и за установяване на
база за планиране и определяне на приоритети за бъдещи работни планове и за обмен на опит

с партньори и партньорска проверка и/или сравнителен анализ по отделни показатели, както в
рамките на така и извън организациите (двустранно или многостранно).
Скалите за оценка са с пет нива за измерване на напредъка в развиването на необходимите
способности за управление на риска и оценката на ефективността при овладяването на риска и
въздействието за постигане на успешни дългосрочни резултати. Накратко, тези нива са:
Умения (лидерство; политика и стратегия; човешки ресурси; партньорства и ресурси и
процеси):
1 Информираност и разбиране
2 Планирано и текущо осъществяване
3 Въвеждане във всички ключови области
4 Интегриране и подобряване
6 Рамка за оценка на управлението на риска: инструмент за министерства
5 Изградени отлични умения
Овладяване на риска и показатели за изпълнение на дългосрочните резултати:
1 Няма данни
2 Задоволителен
3 Добър
4 Много добър
5 Отличен

3. Ползване на инструмента за оценка на риска
Инструментът е полезен при извършването на широк/импресионистичен преглед при
задължително ползване на обобщената рамка. Като алтернатива, ползването на въпросите от
най-високо ниво, относно които постъпва информация чрез системно събиране на данни
(например тези, посочени в допълнителните указващи въпроси), позволява и извършването на
по-подробни оценки. Това е полезно и подпомага мониторинга и прегледите на ефективността
на процесите за вътрешен контрол и съставянето на Декларация относно вътрешния контрол
(SIC). Последният аспект е съобразен с критериите, изложени в документа Счетоводство на
организациите от публичния сектор (Глава 21). Той може да се ползва също и за целите на
преглед и отчитане на показателите за изпълнение и напредък при подобряването на
способността за управление на риска и оценката на въздействието върху по-доброто
овладяване на риска и показателите за дългосрочните резултати. Когато се ползва за
последната цел, инструментът може да бъде полезен и при идентифицирането на области,
които се характеризират с изключително добри или изключително лоши показатели на
дейността, както и при формулирането на приоритети по отношение на действията, целящи
подобрение. Рамката може да се ползва също и като инструмент, спомагащ партньорските
проверки и сравнителния анализ по показатели, както в самото ведомство така и на
междуведомствено равнище (двустранно или многостранно).

Инструмент за оценка на управлението на
риска

УМЕНИЯ -> РЕЗУЛТАТИ

риск
лидерство

човешки
ресурси
политика и
стратегия за
риска
партньорства

процеси за
управление на
риска

овладяване на
риска

дългосрочни
резултати

<- Иновация и учене
Адаптирано съгласно модела на Европейския фонд за управление на качеството
(EFQM)
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Лидерство

Подкрепят ли висшите ръководители и министри управлението
на риска?
Обобщение на постигнатия напредък
Ниво 1:
Информираност и
разбиране
Ръководните
служители на високо
равнище осъзнават
съществуващата
потребност от
управление на
несигурността и са
предоставили
налични ресурси за
усъвършенстване.

Данни

Ниво 2:
Планирана и текуща
реализация

Ниво 3:
Въвеждане във
всички ключови
области
Висшите
Висшите
ръководители и
ръководители играят
министри поема
ролята на пример за
водеща роля с цел да подражание при
гарантират, че се
системното и
разработват и
цялостно прилагане
внедряват подходи
на управлението на
за посрещане на
риска в цялата
рисковете.
организация.

Ниво 4:
Интегриране и
усъвършенстване

Ниво 5:
Изграждане на
отлични умения

Висшето ръководство
активно стимулира и
поддържа
включването и
интернирането на
управлението на
риска; при
определянето на
критериите и
процедурите за
управление на риска
и поемане на
ангажимент от повисоките към пониските йерархични
равнища за добре
управлявано
поемане на рискове с
цел оказване на
подкрепа и
насърчаване на
иновациите и
използване на
възможностите.

Висшите
ръководители
укрепват и
поддържат
свързаните с
рисковете
способности,
организационната и
стопанска
устойчивост и
ангажираност към
постигане на
безупречни
резултати.
Лидери,
възприемани като
пример.

Висшите ръководители и министри:
1.1 Поемат ли ключови преценки за рисковете и предоставят ли ясни указания?
•
•
•
•

в състояние ли са редовно да получават информация за ключовите рискове и въвели ли
са системи за гарантиране актуалността на подобна информация?
Разбират ли ключовите рискове, пред които е изправена организацията и вероятните
им импликации за предоставяне на обществени услуги и постигане на дългосрочните
резултати по програмите?
•Идентифицират ли се рисковете, които биха могли да доведат до неизпълнение на
ключови цели или отговорности за предоставяне на услуги и оценява ли се
вероятността от редовното им настъпване?
Извършва ли се определяне на приоритети и наблюдение на ключовите рискове с цел
предприемане на действия и стъпки за смекчаване?

1.2 Определяне на критериите/организацията за толерантността / охотата с която
министерството поема риск?
•
•
•

Определят ли критерии за приемлив и/или неприемлив риск?
Определят ли критерии за справка за Съвета?
Определят ли критерии /процедури за повишаване отчитането на рисковете на
различни нива в министерството и др.)?

(Виж и раздел 5.5.3)
1.3 Подкрепят ли иновацията?
•
•
•

насърчава ли се поемането на добре управляван риск с цел да се използват
възможностите и да се подкрепят ефективните иновации?
предоставя ли се подкрепа и възнаграждения за иновациите и изпилването на
възможности с оглед на по-доброто постигане на целите и задачите на организациите?
възнаграждава ли се индивидуалния успех и оказва ли ръководството подкрепа ако
нещата не потръгнат въпреки доброто управление на риска, т.е., избягване на култура
за вменяване на вина?

1.4 Гарантиране на ясно отчитане на управлението на риска?
•
•
•
•

Възложени ли са ясни отговорности на членовете на персонала за оценка, отчитане и
управление на идентифициран риск и преразглеждат ли се тези отговорности
периодично?
Отговорните лица разполагат ли с необходимата власт и подкрепа да изпълняват
ефективно своите отговорности?
Ръководителите разбират ли отговорността за управлението на риска в тази област и
поемат ли подобна отговорност?
Провежда ли се активно отчитане на организация чрез управленската организация и
комисията за одит/оценка на риска или Съвета, според случая?

1.5 Стимулира ли се осъществяването на подобрения в управлението на риска?
•

Възприемат ли проактивен подход за подкрепа и насърчаване на ефективното
управление на риска?

•
•

•
•
•

Възприемат ли проактивен подход за подкрепа и стимулиране на една култура, която
възприема добре управляваното поемане на рискове?
Възприемат ли проактивен подход за подкрепа и стимулиране на включването на
ефективното управление на риска в ключовите дейности на министерствата (т.е.,
създаване на политики, планиране и изпълнение)?
Осигуряват ли ефективно управление на рисковете за обществото?
Осигуряват ли ефективна комуникация относно рисковете и въпросите, свързани с тях?
Грижат ли се управленския и редови персонал да разполага с необходимите умения,
насоки и други инструменти?

Допълнителни насоки за управлението на риска са публикувани на нашата интернет страница:
http://www.hm-treasury.gov.uk/psr_governancerisk_index.htm
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Стратегии и политики в областта
на управлението на риска

Съществува ли ясна стратегия и политики в областта на
управлението на риска?
Обобщение на постигнатия напредък
Ниво 1:
Информираност и
разбиране

Ниво 2:
Планирано и текущо
реализиране

Ниво 3:
Въвеждане във
всички ключови
области

Ниво 4:
Интегриране и
усъвършенстване

Ниво 5:
Изграждане на
отлични умения

Нуждата от стратегия
и свързаните с нея
политики за риска е
идентифицирана и
приета.

Стратегия и политики
за управление на
риска са съставени и
разпространени и по
тях се предприемат
действия

Стратегия и политики
за управление на
риска се
разпространяват
ефективно и се
въвеждат в действие
чрез рамка от
процеси

Ефективната
стратегия и политики
за управление на
риска представляват
присъща
характеристика на
политиките и
процесите в
министерството

Свързаните с
управлението на
риска аспекти на
стратегията и
създаването на
политики спомагат за
постигане на
напредък по дневния
ред на свързаните с
рисковете въпроси и
се преразглеждат и
подобряват.
Статут на образец

Данни

Съществува ли ясна
2.1 Стратегия за управление на риска?
(Стратегията за управление на риска може да се съдържа в отделен документ, но това не е от
съществено значение и в хода на нейното интегриране, се очаква да бъде включена
допълнителна информация, която да стане част от общите политики и процеси на
организациите).
•

Съществува ли стратегия за управление на риска, която:

o е одобрена от ръководителя на организацията /Съвета /Одитната комисия / Комисията
за оценка на риска?
o определя отношението на организацията към риска?
o определя структурите за управление и принадлежност на риска и за управление на
ситуации, при които липсата на контрол води до настъпване на съществени рискове?
o уточнява начина, по който свързаните с рисковете въпроси следва да се разглеждат на
всяко ниво на бизнес планиране и изпълнение, от корпоративните процеси до
оперативните действия и определяне на индивидуалните цели за персонала?
o включва риска като възможност (ако подлежи на ефективно управление) и като
заплаха?
o позволява извършване на партньорска проверка и сравнителен анализ на рисковете,
когато е целесъобразно?
o уточнява как ще се оценяват рисковете за нови дейности и как ще се интегрират в
структурите за управление на риска?
o гарантира общо разбиране на терминологията, ползвана по отношение на свързани си
риска въпроси?
o определя структурите за мониторинг, разглеждане и натрупване на увереност за
управлението на риска?
o дефинира критериите за предоставяне на информация за рисковете и определянето на
конкретни рискове като „ключови”?
o дефинира начина, по който периодично да се преразглеждат регистъра/регистрите на
рисковете и критериите за оценка на риска?

•

Лесно достъпна ли е за целия персонал и преразглежда ли се поне веднъж годишно, за
да се гарантира нейната адекватност и актуалност?
Позволява ли балансиране на портфейла на риска?
Подкрепя ли ефективната иновация и насърчава ли добре управляваното поемане на
рискове, за да се гарантира подобрено реализиране на целите и задачите?
Насърчава и подкрепя ли интеграцията на управлението на риска в установените
процедури и организация на дейностите в министерството, т.е., създаването на
политики, планиране (напр., бизнес планове, планове за предоставяне на услуги,
планове за разходване на средства и др.), изпълнение и др., и това включва ли
ефективно управление на рисковете за обществото (информация за ‘Принципите за
управление на рисковете за обществото е представена на интернет адрес:

•

•

•
•
•

http://www.hmtreasury.gov.uk/managing_risks_public.htm

Включва ли ефективна комуникация относно рисковете с персонала и всички
заинтересовани страни във и извън организацията и включва ли управление на
рисковете за обществото? (набор от инструменти за комуникация относно риска,
съдържащ по-подробни насоки може да се разгледа на интернет адрес:
http://www.ukresilience.info/risk/index.htm)

2.2 Политика за управление на риска?
(Политиката за управление на риска може да се съдържа в отделен документ, но това не е от
съществено значение и в хода на интегрирането й, се очаква постъпването на допълнителна
информация, която да стане част от общите политики и процеси в рамките на организацията).
•

Съществува ли формална политика/политики за риска и документирана и одобрена ли
е подобна политика от ръководителя на организацията, лесно достъпна ли е за целия
персонал и подлежи ли на редовно преразглеждане?

•
•
•
•

•

•

Взети ли са предвид гледните точки на вътрешните заинтересовани страни (напр.,
служители, вътрешни експерти, одитори и др.?
Политиката/политиките за управление на риска интегрирани ли са с установените
политики за дейностите в министерството (т.е., политика, планиране, изпълнение и др.)
Съществуват ли ясни декларации, които очертават един проактивен подход към
иновацията и насърчава ли се персонала да се запознава с тях?
Съществува ли изрична политика за насърчаване на поемане на добре управляван риск
в случаите, в които съществува съществен потенциал за реализиране на устойчиви
подобрения в предоставянето на услуги и ефективността на разходите и подобна
политика свежда ли се активно до знанието на целия персонал?
Обявена ли е ясно е обща дефиниция на рисковете и начините за тяхното управление и
възприета ли е от целия персонал в рамките на организацията заедно с подробни
насоки за съставянето или реализирането на програми, планове и др. от страна на
персонала?
Съществува ли политика за балансиране на портфейла на риска в рамките на
цялостната толерантност/готовност за поемане на рискове и това включва ли
използване на възможности, както и реагиране на заплахи?

3

Човешки ресурс

Човешкият ресурс разполага ли с добро оборудване и подкрепа
за управление на риска?
Обобщение на постигнатия напредък
Ниво 1:
Информираност и
разбиране

Ниво 2:
Планирано и текущо
реализиране

Ниво 3:
Въвеждане във
всички ключови
области

Ниво 4:
Интегриране и
усъвършенстване

Ниво 5:
Изграждане на
отлични умения

Ключовите фигури
осъзнават нуждата
да се оценяват и
управляват
рисковете и разбират
свързаните с
рисковете концепции
и принципи.

Предлагат се
подходящи насоки и
се прилага програма
за обучение с цел
развиване на
способностите във
връзка с рисковете.

Определена основна
група разполага с
уменията и
познанията за
ефективно
управление на риска.

Хората се насърчават
и подкрепят по
отношение на
иновациите и по
принцип са
упълномощени да
поемат добре
управлявани
рискове.
По-голямата част от
персонала разполага
със съответните
умения и познания
за ефективно
управление на риска,
като се предлага
редовно обучение и
др., с цел
усъвършенстване на
свързаните с риска
умения и запълване
на всякакви
празнини.

Целият персонал е
упълномощен да
поема отговорност за
управлението на
риска и разглежда
това като свойствена
характеристика на
дейността на
министерствата.
Ползват добри
препоръки по
отношение на
иновациите и
поемането на добре
управлявани
рискове.

Данни

Хората разполагат ли с необходимите средства и подкрепа от:
3.1 Културата на организацията?
•

Съществува ли обща култура за управление на риска на всички нива в организацията?

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Чувстват ли се ръководните и редови служители способни да повдигат въпроси,
свързани с риска?
разполага ли персонала с ясно определени вериги за отчитане и механизми за
повдигане на въпроси, свързани с риска?
Чувстват ли се ръководните и редови служители способни да повдигат въпроси,
свързани с риска дори когато това може да се изтълкува като „поднасяне на лоши
новини”?
Насърчават ли се и разполагат ли с необходимите правомощия да идентифицират и да
използват възможности за по-добро реализиране на целите и задачите?
Уверени ли са че техните проблеми/идеи ще бъдат чути и по тях ще се предприемат
действия?
Персоналът чувства ли се упълномощен да поема добре управлявани рискове?
Възнаграждава ли се персонала за поемането на добре управлявани рискове?
Персоналът чувства ли се уверен, че няма да бъде обвинен за евентуален неуспех
въпреки доброто управление на рисковете?
Персоналът насърчава ли се да разглежда критично практиките, да търси нови пътища
за осъществяване на дейностите и да проявява иновативност?
Системите за мониторинг и отчетност генерират ли очакване, че по поставените
въпроси ще бъдат предприети действия?
Насърчава ли се управлението на риска като част от установения начин на планиране и
осъществяване на дейността на министерството?
Показателите за изпълнение при управлението на риска включени ли са в набирането
на персонал и оценка на постигнатите от служителите резултати?
Включено ли е управлението на риска в мерките за качество, напр., инвеститори в
човешки ресурс?

3.2 Организация за разпределяне на отговорността?
•
•
•

Разпределени ли са ясно дефинирани и адекватни отговорности сред персонала по
отношение на управлението на рисковете и ползването на възможностите?
Това отразено ли е в техните лични цели и годишна оценка?
Ясно заявено ли е кога въпросите следва да се отнесат за разглеждане към друго ниво
(напр., пряко ръководство, одитна комисия, комисия за оценка на риска, съвет и др.)?

3.3 Организация за гарантиране информираността на персонала?
•

•
•
•

Персоналът информиран ли е за значението, което има доброто овладяване на
рисковете, иновациите и ползването на възможностите за подобрението на
показателите по отношение на дългосрочните резултати?
Персоналът информиран ли е за стратегията и политиката / политиките за управление
на риска?
Персоналът информиран ли е за ключовите цели, приоритети и основни рискове, пред
които се изправя организацията като цяло?
Персоналът информиран ли е за ключовите цели, приоритети и основни рискове, пред
които се изправя неговото звено от организацията?

3.4 Начини за обезпечаване на адекватни познания, опит и умения за управлението на
риска?
•
Персоналът обучен ли е адекватно и има ли опит в управлението на риска, свързан с
нуждите на организацията и конкретната дейност, която се извършва?

•

•
•
•

•

•

Персоналът получава ли адекватни насоки и обучение за типичните рискове, пред
които организацията се изправя в своята роля/дейност и действията, които следва да се
предприемат при управлението на подобни рискове?
Персоналът ползва ли ефективно предоставяните насоки?
Персоналът разполага ли с лесен достъп до консултации и експертни съвети?
Прегледът на показателите за изпълнение на персонала включва ли оценка на
съответните умения за управление на риска и определяне на цели за развитие с цел
запълването на съществуващи празнини?
Въведени ли са процедури, които да гарантират, че новоназначения персонал се
оценява на ранен етап по отношение на своите нужди от развитие и подходящи насоки,
обучение и др., с цел да се реагира бързо на подобни нужди.
Осъществява ли се трансфер на умения при работата на консултанти или специалисти
по управление на риска и екипите по звена?

4

Партньорства

Съществува ли ефективна организация за управление на риска с
партньори?
Обобщение на постигнатия напредък
Ниво 1:
Информираност и
разбиране

Ниво 2:
Планирано и текущо
реализиране

Ниво 3:
Въвеждане във
всички ключови
области

Ниво 4:
Интегриране и
усъвършенстване

Ниво 5:
Изграждане на
отлични умения

Ключовите фигури са
информирани за
областите, в които
съществува
потенциален риск
при партньорства и
разбират нуждата да
се съгласуват
подходите за
управление на
подобни рискове.

Подходите към
рискове при работа с
партньори са в
процес на
разработване и
въвеждане.

Рискът при работа с
партньори се
управлява
систематично за
ключовите области и
отвъд границите на
организацията.

Установени са
стабилни процедури
за управление на
риска. найподходящите сред
тях включват: статус
на партньорство,
частна финансова
инициатива, пазарни
условия, др.);
партньорите и
доставчиците се
избират на базата на
пълното познаване
на рисковете,
управление на
рисковете,
способност и
съвместимост.

Въведени отлични
процедури за
идентифициране и
управление на
рисковете при
работата с всички
партньори и
мониторинг и
подобряване на
показателите за
изпълнение.
Организацията се
счита за образец.

Данни

Съществуват ли адекватни механизми за:
4.1 Идентифициране, оценка и управление на риска при партньорствата:
•

Подлагат ли се на оценка и управление рисковете, свързани с работата с други
организации?

o Съществуват ли процедури, които да гарантират едно общо разбиране на рисковете и
начините за тяхното управление (напр., съвместен/общ регистър на рисковете, споделяне на
информация от регистъра на рисковете, договорени оценки и на риска и др.)?
o Съществуват ли процедури за съгласуване на стандартите за оценка на рисковете?
o Съгласувана ли е терминологията/езика, в областта на рисковете?
o Съществува ли яснота относно това кой какви рискове поема и какви са изискванията за
предоставяне на информация?
o Лицата, отговорни за управлението на рисковете упълномощени ли са в тази връзка?
•
•

•

•
•

•

•

Процедурите определени ли са по такъв начин, че да бъдат съизмерими с рисковете,
обема/значението на проекта, и др.?
Идентифицирани ли са всички организации, които е вероятно да окажат известно
влияние върху успешното осъществяване на определена програма или услуга на
обществото (напр., чрез обзорни прегледи)?
Съществуват ли процедури за гарантиране, доколкото е възможно, подбора на найподходящия подход към партньорствата (напр., „при пазарни условия”, установяване
на партньорски отношения, частна финансова инициатива, и др.)?
Отчита ли се нуждата от систематичен и общ подход към управлението на риска, който
да преминава извън рамките на организацията, например междуведомствени проекти?
Организациите разбират ли и имат ли доверие на процедурите за управление на риска
на всички страни, участващи в определена съвместна дейност или които оказват
влияние върху успеха на програмата?
Предвиждат ли се стимули за партньорите да управляват рисковете ефективно (т.е.,
балансът между риск и възнаграждение преценен ли е правилно за всеки отделен
партньор)?
Определена ли е ясна отговорност и отчетност за рисковете в случаите, в които
резултатите се представят чрез партньорите, напр., някои рискове (като рискове,
свързани с репутация) може да останат въпреки че отговорността за изпълнението е на
определен партньор?

4.2 Мониторинг и преглед на показателите за изпълнение?
•

•
•

Предоставя ли се надеждна и редовна информация (напр., ключови въпроси, рискове,
които следва да се наблюдават, скала на рисковете, начини за управление) за
наблюдението на показателите за изпълнение на управлението на риска на всички
участващи организации?
Ясно ли е кой каква информация за мониторинг предоставя и правата за достъп
достатъчни ли са за получаването на необходимата информация?
Съществуват ли процедури за съвместно разглеждане на рисковете и по какъв начин се
разрешават разликите в преценките и/или гледните точки?

4.3 Предоставяне и изпитване на процедурите за извънредни ситуации?
•

•

Съществуват ли адекватни процедури за извънредни ситуации (включително
определяне на приоритети за смекчаващи действия) с цел да се минимизират
неблагоприятните ефекти върху предоставянето на услуги на обществото вследствие на
неизпълнение от страна на една или повече страни?
Изпитани ли са процедурите за извънредни ситуации?

4.4 Идентифициране и предприемане на действия във връзка с импликациите от
прехвърлянето на рискове?

•

•

•

Разгледана ли е степента, до която рисковете могат да бъдат прехвърляни на
организации – както държавни така и частни – които са в състояние да ги управляват
най-добре, и предприети ли са действия в тази връзка?
Персоналът насърчава ли се да поема отговорност за рискове в случаите, когато
разполага с най-добри възможности за това вместо да ги прехвърля на други
организации?
В случаите, в които рисковете се прехвърлят на партньорска организация, установени
ли са ясно отговорностите за отчитане и поддържа ли се способността за управление и
наблюдение на показателите за изпълнение и предприемане на действия възможно
най-рано в случай на затруднения?

(Виж също и насоките – Управление на рискове при работа с партньори, предоставящи услуги
на интернет адрес http://www.hmtreasury.gov.uk/managing_risk_delivery_partners.htm)
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Процеси

Процесите, прилагани в организацията, включват ли ефективното управление на
риска?
Обобщение на постигнатия напредък:
Ниво 1:
Информираност и
разбиране

Ниво 2:
Планирано и текущо
реализиране

Идентифицирани са Разработват се
някои самостоятелни препоръчителни
рискови процеси.
процеси за
управлението на
риска.

Ниво 3:
Въвеждане във
всички ключови
области

Ниво 4:
Интегриране и
усъвършенстване

Ниво 5:
Изграждане на
отлични умения

Процесите за
управление на риска
са реализирани в
областите от
ключово значение.
Инструментите за
самооценка на
капацитета за
управление на риска
са използвани в
някои области.

Управлението на
риска е неделима
част от централните
процеси в
организацията.
(политика,
планиране,
представяне и др.) и
данните се набират с
оглед наблюдение и
усъвършенстване на
характеристиките на
управлението на
риска.

Управлението на
риска и
несигурността са
неделима част от
всички бизнес
процеси. Използват
се и се
усъвършенстват
процесите на найдобрите бизнес
практики.
Избран като еталон
за обект от други
организации.

Данни

5.1 Напълно ли е внедрено управлението на риска в бизнес процесите на организацията?
Внедрено ли е управлението на риска в процесите от ключово значение, например:
o Създаване на политики (вж. също така указанието и инструмента "Предварително
управление на рисковете при доставките” на: http://www.hmtreasury.gov.uk/early_management_of_risks.htm
o Управление на проекти и програми?
o Оперативно управление?
o Управление на производителността?
o Планиране на стопанската дейност?
o Планиране на доставките?
o Преглед на разходите?
•

•

•

•

Налице ли са добре утвърдени подходи за (i) идентифициране на (ii) оценяване и
докладване на рисковете, които са ефективно представени, следвани и напълно
разбирани от съответния персонал?
Управлението на риска текущ процес ли е и интегрирано ли е с други процедури, така
че персоналът да го възприема като стандартно изискване за добро управление, а не
като еднократна или дейност на годишна база?
Съществува ли организация за добро управление на публичните рискове:

o Осигуряване на откритост и прозрачност;
o Насърчаване на мащабно участие и ангажираност;
o Предприемане на стъпки за насърчаване на пропорционални и последователни
действия;
o Осигуряване на яснота за валидността и употребата на всички съответни доказателства;
o Да се гарантира, че на лицата, натоварени с отговорността за управлението на риска
разполагат с възможност за това? (т.е. реализация на ‘принципите за управление на
публичните рискове– http://www.hm-treasury.gov.uk/managing_risks_public.htm)
•

Създадена ли е организация за осигуряване на изпреварващо и ефективно уведомяване
за рисковете и рисковите въпроси, свързани с персонала, вътрешните и външни
заинтересовани лица, включително членовете на обществеността (напр. приложението
на инструкцията на секретариата на Министерски съвет, която можете да намерите на:
http://www.ukresilience.info/risk/index.htm)?

5.2 Процесите подпомагат ли иновацията и идентифицирането и използването на
възможностите?
•

•

Създадена ли е организация за идентифициране на възможности, налични при добро
управление на рисковете, (напр. по-малка необходимост от сложни системи за надзор
и управление на предоставянето на услуги и оттам по-голяма рентабилност и
ефективност)?
Когато това е практически осъществимо, парична или друга цифрова стойност изложена
ли е на риск, за да се подчертае пред персонала потенциална загуба или пропусната
възможност, които биха могли да възникнат при недостатъчно добро управление на
риска?

5.3 Процедурите гарантират ли, че организацията за управление на риска е ефективна и
отразява добрата практика?
•

•

•

•

Създадена ли е организация като например проверки от вътрешен одит, преглед от
одитна комисия и/или комисия за управление на риска, включване на Директор(и) с
неизпълнителни функции, преглед от колеги - специалисти, съпоставителен анализ с
други организации и др., за да се гарантира, че подходите към управлението на
рисковете са ефективни, ефикасни и отразяват добрата практика?
Създадена ли е организация за наблюдение и проверка, подлежаща на преглед с оглед
да се гарантира, че подходите към управлението на рисковете се запазват подходящи,
пропорционални и рентабилни?
Ръководството провело ли е консултации с вътрешен или външен одит за добрите
практики в разработването, внедряването и поддръжката на устойчиви процеси и
системи за управление на рисковете?
Потърсена ли е професионална консултация, за да се гарантира, че са използвани найподходящите инструменти и техники за оценка на риска и вероятността от неговото
възникване?

•

Използва ли се едновременно външен и вътрешен опит за информация относно
процесите и процедурите за управление на риска?

5.4 Процесите осигуряват ли достатъчна гъвкавост?
•
•

Организацията разполага ли с добре разработен бизнес план/ план за непрекъснатост
на услугите?
Организацията разполага ли с план за възстановяване на ИТ?
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•

Планирани ли са действия (напр. планове за действие в извънредни ситуации, планове
за непрекъсваемост на бизнеса) за справяне с последствията от възникналите рискове
(като ефекта върху предоставянето на публични услуги (преминали подходящите
изпитвания), за да се гарантира, че същите остават целесъобразни, достатъчни и
рентабилни?

5.5 Процесите за управление на риска съдържат ли:
5.5.1 Контекст на управлението на риска?
•

Контекстът на управление на риска идентифициран ли е посредством разглеждане на
въпросите, свързани с:

o Заинтересованите лица, включително:
� Министерските интереси?
� Публичните интереси?
� Интересите на потребителите на услуги?
� По-широките обществени интереси (напр. околната среда)?
o Рисковите аспекти на отношенията в и извън правителството (включително ключовите
доставчици на стоки и услуги), включително:
� Начини, по които поведението на „партньорите” се отразява върху организацията?
� Начини, по които поведението на организацията се отразява върху “партньорите”?
� Рисковите приоритети на „партньорите”?
(Вж. също така Раздел 4 „Партньори”)
5.5.2 Идентифициране и оценка на рисковете?
•
• Налице ли е документация, в която:
o Се регистрират идентифицираните рискове и възможности в структуриран вид за:
� записване на зависимостите между рисковете?
� записване на връзките между по-ниските и по-високите нива на риск?
� идентифициране на ключовите рискове?
� улесняване на преотстъпването на правото на собственост на ниво, разполагащо с право за
предоставяне на ресурси за управлението на съответния риск?

o оценка на рисковете посредством определени критерии, прилагани последователно?
o изготвяне на оценка на присъщ риск (преди прилагане на контролни механизми) и
o остатъчен риск (риск, оставащ след прилагането на планираните контролни
механизми)?
o оценка на поетите рискове, като се вземат предвид:
� вероятността за проявление на риска и
� ефекта от това проявление?
o Идентифициране на преотстъпеното право на собственост, свързано с риска?
o Регистриране, доколкото може да се определи, на:
� допустимото ниво на експозиция по отношение на всеки риск?
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� защо се счита, че определеното допустимо ниво на експозиция може да бъде обосновано?
•

•

•

•

•

При оценката на рисковете взети ли са предвид потенциалните отражения върху
данъкоплатците и потребителите на услуги от правителството, както и специфични
клиентски групи като бизнеса?
Извършена ли е оценка на риска преди стартирането на основни проекти и извършва ли
се периодичен преглед за определяне на нейната непрекъсната валидност и
идентифициране на нови и възникващи рискове?
Използва ли се обратна информация от обществеността (напр. форуми на гражданското
общество) за идентифициране на обществените възприятия и отношение(я) към
риска(овете) и спомагане за идентифицирането на непредвидени рискове?
Налице ли са предварителни предупредителни индикатори - включващи например
качеството на услугите или сезонното нарастване на потребителското търсене, което не
е достигнато или на които не е отговорено - за предупреждаване на висшето
ръководство за потенциални проблеми в предоставянето на услугите или че рискът,
свързан с непостигане на планираните резултати се увеличава?
Използва ли се сканиране на хоризонта за установяване на потенциални заплахи и
възможности?

5.5.3 Критерии за оценка на риска?
•

Специфичните критерии за оценка на риска включват ли кръг от фактори, включително:

o Финансови въпроси / въпроси на съотношението цена/качество?
o Въпроси на предоставянето на услуги / качество на услугите?
o Въпроси от социална значимост/свързани с общественото доверие?
o Степен и естество на рисковете за обществеността?
o Обратимост или други начини на реализация на риска
o Качеството или надеждността на доказателствената база, свързана с риска?
o Въздействието на риска върху организацията (включително нейната репутация) /
заинтересованите лица (включително обществото) / партньорите / други?
o Възможност за защита от реализацията на риска?
•

Прилагат ли се тези критерии последователно и методично по отношение на пълния
обхват на рисковете?

5.5.4 Механизми за контрол на риска?
Налице ли са контролни механизми във връзка с всеки риск, които да:
o се базират на активно отчитане на опциите за контрол на дадения риск до допустимо
ниво на остатъчна експозиция?
o са сведени до знанието на всички лица, които е необходимо да бъдат осведомени за
контролните механизми?
o са предмет на периодичен преглед с оглед да се прецени дали продължават да бъдат
ефективни?
o представляват най-добрата реакция на риска с оглед на съотношението цена-качество?
o са документирани от съответните ръководители?
•
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•

•
•

По отношение на ключовите рискове, включително тези, които се намират извън
контрола на организацията, налице ли са разработени и документирани планове за
действие в извънредни ситуации спрямо материално реализираните рискове, въпреки
наличните контролни механизми (т.е за реакция към остатъчния риск след контролното
действие)?
Създадена ли е адекватна организация за непрекъснатост на бизнеса?
Налице ли са надеждни извънредни мерки в случай на възникнали проблеми, за да се
гарантира поддържането на публичните услуги и намаляване до минимум на
неблагоприятното въздействие върху ключовата програма като забава или влошаване
на качеството?

5.5.5 Мерки за подходяща комуникация?
(Виж и указанията на секретариата на Министерски съвет на адрес
http://www.ukresilience.info/risk/index.htm)
•
•
•
•
•

•

•

Налице ли са подходящи средства за комуникация с персонала относно рисковите
въпроси?
Налице ли е адекватна комуникация с външните заинтересовани лица?
Изцяло ли се прилагат принципите за информиране на обществеността във връзка с
рисковете?
Използват ли се достоверни източници за информиране на обществеността във връзка с
рисковете? (напр. възможно най-добро използване на независими органи?)
Създадена ли е надеждна комуникационна стратегия, която най-силно засегнатите от
потенциалните неблагоприятни въздействия да разбират напълно и на която да имат
пълно доверие при възникнали рискове с оглед предприемането на коригиращи мерки,
които организацията може да се наложи да предприеме?
Комуникационните въпроси разглеждат ли се на достатъчно ранен етап, за да се
гарантира, че изводите могат да дадат пълна информация за политиката, програмата и
др., разработването и прилагането?
Налице ли са ефективни мерки за изпълнение на изискванията на Закона за свобода на
информацията?

5.5.6 Механизми за преглед и проверка?

• Налице ли са механизми за преглед и проверка, които гарантират, че всяко ръководно ниво,
включително Съветът на директорите извършва редовни прегледи на рисковете и контролните
механизми, за които носи отговорност?
o Тези прегледи наблюдават ли се от/докладват ли се на по-високото ръководно ниво?
o Съществува ли необходимост от промяна на приоритетите или контролните механизмите,
които са ясно записвани и изпълнявани или докладвани на лицата оправомощени да
предприемат действия?
• Може ли да бъде получена полезна информация за идентификация, оценка и управление на
рисковете от успехите и неуспехите, идентифицирани и сведени до знанието на лицата, които
могат да извлекат полза от тях?
• Осигурено ли е подходящо ниво на независимо удостоверяване за целия процес на
идентификация, оценка и управление на рисковете?
o Определена ли е методологията за получаване на независимо удостоверяване с конкретно
позоваване на ролята на вътрешния одит и одитната комисия (или комисията по
удостоверяване, комисията за управление на рисковете и др.), и ролята на директорите с
неизпълнителни функции и други органи за преглед в рамките на организацията?
• Използва ли се каквато и да е система за преглед от независими професионалисти в областта
или съпоставителен анализ, за да се осигури независим преглед на използвания подход и
резултатите
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Овладяване на риска

Добре ли се овладяват рисковете?
Обобщение на постигнатия напредък:
Ниво 1:
Няма доказателства

Ниво 2:
Задоволително

Ниво 3:
Добро

Ниво 4:
Много добро

Ниво 5:
Отлично

Няма ясна
доказателствена база
за ефективността на
управлението на
риска.

Ограничени
доказателства, че
управлението на
риска е ефективно
най-малко в найважните области.

Очевидни
доказателства, че
управлението на
риска е ефективно
във всички важни
области.

Очевидни
доказателства, че
рисковете се
овладяват много
ефективно във
всички области.

Много ясни
доказателства за
отлично овладяване
на рисковете във
всички области и
стремеж към
усъвършенстване

Данни

Дейността по управление на риска допринесла ли е за:
6.1 Ефективно предвиждане и управление на стратегическите рискове?
•
•
•
•
•
•
•

Ограничаване на нивата на опасност ?
Идентифициране и успешно следване на по-големи рискови „възможности”?
Успешно предвиждане на шокове или други рискови събития?
Ограничаване на неблагоприятните въздействия от непредвидени/малко вероятни
събития?
Избягване/смекчаване на кризите (напр. анализ на вероятни пропуски, избягване на
проблеми, които е възможно да прераснат в кризи)?
Успешно приложение на плана за действие в непредвидени ситуации/ плана за
непрекъсваемост на бизнеса?
Изготвянето и успешното изпитване на планове за действие в непредвидени
ситуации/планове за непрекъсваемост на бизнеса?

6.2 Ефективен процес на вземане на решения и изготвяне на политики
•

Стабилна доказателствена база за решения?

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Активни процедури и подходи за максимално ниво на идентифицирането на
възможности в съответствие с готовността за поемане на риск/поносимостта на риск на
организацията?
Ангажиране на заинтересованите лица и разбиране на проблемите и възприятията на
същите?
Вземане под внимание на въпросите, свързани с предоставянето на услуги в
разработването на политики?
Активно популяризиране на иновациите с разбирането, че рисковете могат да се
управляват ефективно?
Разпределение на ресурсите (включително умения/капацитет) и приоритизиране в
съответствие с целите и очакваните резултати?
Оценката на ресурсите осигурява ли време/ресурси на персонала за усвояване на нови
работни методи
Оценки на риска и предложения за управление на риска с високо качество в плановете
за предоставяне на услуги, формулиране на политики, бизнес плановете и др.?
Оценка на възникващите желани и нежелани резултати?
Възникващи съществени и непредвидени слабости?
Недостатъци на политиките (напр. определени законови предизвикателства) в съзвучие
с готовността за поемане на риск/поносимостта на риск?
Добра идентификация и управление на рисковете за репутацията?
Проблеми, водещи до увреждане на репутацията?
Високо ниво на удовлетвореност на клиентите/заинтересованите лица?

•

6.3 Ефективно разглеждане на комплексни въпроси?
•
•
•

Добра координация, разбиране и управление на рисковете, свързани с партньорите в
предоставянето на услуги?
Ясна и ефективна координация на политики и действия между министерствата?
Моменти на изненада от политиките и дейностите на други министерства?

6.4 Ефективен преглед и удостоверяване?
•

Редовно и ефективно ползване на независимо удостоверяване на качеството и
ефективността на управлението на рисковете?

o Вътрешно (напр. вътрешен одит, Одитна комисия/комисия по
удостоверяването/комисия по управление на риска, директори с неизпълнителни
функции)
o Външно (например, вътрешноминистерски смени, външни експерти и други).
•
•
•

Ясна отчетност на ключовите решения за управление на риска
Идентификация на индикатори за ефективно управление на риска, даващи възможност
за измерване и наблюдение във времето?
и които могат да демонстрират принос към

6.5 Ефективно планиране и определяне на цели?
•
•
•

Обекти и цели, които са актуални и широкообхватни, обаче постижими и позволяващи
наблюдение и валидиране (напр. по-рационални ли са)?
Ясно определяне на готовността за поемане на риск/поносимостта на риск?
Решенията не се взимат в неведение за риска?

•
•
•

Ясно разбиране и отчитане на общото ниво на поемания риск и прилагания подход за
неговото управление?
Високо ниво на познаване на възможностите за управление на съответното ниво на
риск?
Високо качество на идентифицирането на рисковете и предложенията за управление на
риска в бизнес планове и планове за предоставяне на услуги?

6.6 Ефективно управление на публичния риск?
•
•
•

•

•
•
•

Високо ниво на откритост и прозрачност по отношение на публичните рискове?
Високо ниво на успеваемост в ангажираността с обществеността, медиите и
представителните организации за решения, свързани с рисковете?
Ясно разясняване на рисковете и представяне на стабилни, валидирани доказателства
за решения, при възможност (напр. освен в случаите на въпроси като
конфиденциалност или сигурност)?
Пропорционалност в решенията за управление на рисковете (напр. взимане под
внимание на естеството и нивото на рисковете, разходите и ползите, също така аспекти
като обществени/социални злободневни проблеми)?
Последователност във вземането на решения?
Ефективна комуникация за рисковете с обществеността (по-добро разбиране на риска
от страна на обществеността)?
Ефективно приложение на разпоредбите на Закона за свобода на информацията?

6.7 Ефективно разпределение на рисковете?
•
•

Разпределяне на риска към лицата, които са най-способни да го овладеят? (напр.
обществеността, партньорските организации, персонала в рамките на организацията)?
Вземане под внимание на потенциалното въздействие върху общия портфейл на
рисковете преди стартирането на нова инициатива, проект и други?

6.8 Ефективно управление на рисковете за предоставянето на услуги
•
•
•
•

Оценка и контрол на присъщите рискове и очевидните рискове в ежедневните
дейности на персонала?
Усвоени уроци в/извън рамките на министерствата, най-вече по отношение на нови или
неизпробвани аспекти?
Оценка на рентабилността на потенциални нови услуги, включително подобрено
съотношение цена-качество?
Гъвкавост и устойчивост по отношение на начина на предоставяне на услуги (напр.
адаптивност на промени в обществените очаквания, редовно оценяване на
механизмите за предоставяне на услуги, внимателно планиране и ефективни
процедури за непрекъсваемост)?

6.9 Насърчаване на по-висока ефективност?
•

Оценка на процедурите по министерства и процесите спрямо доброто управление на
поеманите рискове и критериите на министерствата за готовността за поемане на
риск/поносимостта на риск с оглед да се гарантира, че същите са подходящи за целта и
рентабилни (напр. потенциал за подобрено предоставяне на услуги, съотношение ценакачество)?

7

Дългосрочни резултати

Управлението на риска способства ли за постигането на дългосрочните резултати?
Обобщение на постигнатия напредък:
Ниво 1:
Няма доказателства

Ниво 2:
Задоволително

Ниво 3:
Добро

Ниво 4:
Много добро

Ниво 5:
Отлично

Липсват ясни
доказателства за
подобряване на
дългосрочните
резултати.

Ограничени
доказателства за
подобряване на
представянето,
свързано с
дългосрочните
резултати в
съответствие с
усъвършенствано
управление на риска.

Ясни доказателства
за съществени
подобрения в
представянето,
свързано с
дългосрочните
резултати,
демонстрирани чрез
мерки, включително,
където е
необходимо,
възприемането от
страна на
заинтересованите
лица.

Ясни доказателства
за много съществено
подобрение в
представянето,
свързано с
дългосрочните
резултати и сочещи
положително и
устойчиво
подобрение.

Отлични
доказателства за
осезателно
подобрение в
постигането на
дългосрочните
резултати, което е
съпоставимо в
положителен аспект
с други организации,
прилагащи найдобрите практики.

Данни

Действията за управление на риска способстват ли за:
7.1 Успешното предоставяне на услуги?
•

•

•
•
•

По-добри публични услуги (предоставянето им да отговаря на изискванията на поетите
ангажименти по отношение на напр. качество, обхват, своевременност, малък брой
грешки и др.; да се предвиждат/коригират/ограничават и др. потенциални нарушения в
процеса на предоставянето на услуги)?
Устойчиво подобрение в услугите (постоянно подобрение във времето, като се имат
предвид гледните точки на заинтересованите лица и обществото, държавните
приоритети и промените в обстоятелствата, за да се гарантира, че очакванията на
обществото са изпълнени (и продължават да се изпълняват)?
По-малко отрицателни, повече положителни отзиви в печата по отношение на
предоставянето на услуги?
Постигане на бизнес целите (включително непосредствените цели, основни етапи,
критерии за преглед и др.)?
Успех на проекта?

o Програми и проекти, представени според предвижданията (напр. добри, ефективни ИТ
системи, непосредствени мерки – например, прегледи на анализите, основаващи се на
„светофарния модел” – могат да включват управление на смяната на „червена
светлина” със „зелена”, изпълнение на непосредствените цели за изготвяне на
проектни елементи или етапи и други)?
o Програми и проекти, изготвени в срок и в рамките на бюджета (напр. ефективни ИТ
системи в краен срок и определени разходи; изпълнение на междинните основни
етапи за разходи и време в профила за хода на проекта и др.)?
o Малко на брой съществени неуспехи, съответстващи на готовността за поемане на
риск/поносимостта на риск?
•

•
•

Постигане на целите за агенциите и ведомствата на изпълнителната власт (включително
междинни мерки, напр. статус на светофарните уредби, основни етапи, анализ на
тенденциите)?
Малко на брой доклади на Сметната палата, в които се цитират пропуски в
управлението на риска?
Малко на брой отзиви в пресата с коментари за неуспехи, свързани с пропуски в
управлението на риска?

7.2 Постигане на планираните дългосрочни финансови резултати?
•
•
•

•

Подобрена ефективност на разходите?
Изпълнение в рамките на бюджета (напр., по-малко ползване на резервите в резултат
на неадекватно управление на рисковете)?
Ефективен контрол на измамите (напр., данни за по-малко измами или тенденция към
намаляване на измамите – както по-малък брой подобни случаи, така и намалени
загуби, може да включва по-голям брой разкрити измами като начална фаза на един
по-добър контрол)?
Ефективно управление на средствата ?

7.3 Ефективно управление на рисковете за обществото?
•

•
•
•
•

•

Подобрено обществено разбиране на рисковете и управление на рисковете (напр.,
според резултати от проучване; намалено търсене на „нулев риск”; разбиране на
нуждата от обмислени и съизмерими действия спрямо проблеми, свързани с риска; помалко искания за „незабавни” действия за увеличаване на контрола при
злополуки/инциденти и др.)?
Увеличаване на общественото доверие в доброто управление на рисковете?
Повишаване
на
доверието
в
основаните
на
риск
решения
на
Правителството/Министерството?
По-добро постигане на целите във връзка рисковете за обществото?
Повишена отговорност на обществото по въпроси, свързани с рискове (напр., повишена
готовност за проактивни действия в отговор на проблеми, свързани с рискове;
намалено търсене на действия срещу рискове от страна на правителството; повишена
готовност за поемане на отговорност в случаите, в които обществото може да
контролира рисковете)?
Повишаване на удовлетвореността на обществото от начина, по който се овладяват
рисковете (напр., резултати от анкети; по-малко оплаквания, протести и др., повече
положителни отзиви, подкрепа за действия и др.)?

•

7.4 Поддържане на високо равнище на репутацията на организацията?

•
•
•

Привлича положителни отзиви от трети страни (напр., пресата)?
Привлича положителни отзиви от обществеността (напр. анкети, съобщения по
въпроси, свързани с министерството, съобщения за пресата и др.)?
Привлича положителни коментари от страна на персонала, заинтересованите страни,
партньорите, професионални или други реномирани организации (например, анкети,
проведени от заинтересована страна, анкети сред персонала, прегледи на
проекти/програми, публикации в списания и други)?

За контакт:
Министерство на финансите на Великобритания
Този документ е публикуван на следния адрес в интернет www.hm-treasury.gov.uk
Ако тази информация Ви е необходима в друг формат, моля обърнете се към:
HM Treasury
1 Horse Guards Road
London
SW1A 2HQ
Тел.: 020 7270 4558
Факс: 020 7270 4861
Имейл: public.enquiries@hm-treasury.gov.uk
9781845326258
ISBN 978-1-84532-625-8

