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ПРЕДГОВОР
УВОД
Стратегическата партньорска работна група (СПРГ) беше създадена през м. септември 2001 г. в
резултат на преструктурирането на Министерството на транспорта, местното самоуправление и
регионите (МТМСР), с цел оказване на съдействие на местните власти, които желаят да
изградят стратегически партньорства за предоставяне на услуги. СПРГ, чиято дейност в момента
се финансира и подпомага от Кабинета на заместник министър-председателя (КЗМП), отговаря
за провеждането на активна програма за проучвания и разпространение на информация в
областта на партньорството и оптимизираното предоставяне на услуги от местните власти.
Работата на СПРГ представлява елемент от националната стратегия за изграждането на система
за обществени поръчки, почиваща върху солидни основи. Отговорностите на СПРГ по
отношение на тази стратегия са изложени в документа, озаглавен Към национална стратегия
за местно самоуправление, който представлява съвместният отклик на КЗМП и Асоциацията
на местните власти (АМВ) на прегледа на процеса на възлагане на обществени поръчки в
рамките на местната власт, който беше осъществен под ръководството на сър Иън Баят. В увода
към документа, Джон Прескот, заместник министър-председател, и сър Джеръми Бийчам,
председателят на АМВ, заявяват, че „работата на Стратегическата партньорска работна
група, изводите, изложени в Прегледа на предоставянето на услуги при оптимално
съотношение качество-цена” и капацитетът за разработване на предложения, които да
бъдат включени в Бялата книга „Силно местно самоуправление – качествени обществени
услуги” представляват стабилна основа за разработването на национална стратегия за
подобряване на възлагането на обществените поръчки от местната власт”.
Откликвайки на тази своя отговорност, СПРГ постави началото на серия от публикации под
надслова Преосмисляне на предоставянето на услуги. Тяхната цел е да предложат на
представителите и служителите на местната власт практически решения за реално
усъвършенстване и подобряване на качеството на услугите. Публикациите се отнасят до и
съдържат някои препоръки относно управлението на риска чрез процес на изграждане на
стратегически партньорства за предоставяне на услуги (СППУ).
Тези технически указания представят съдържанието на вече публикуваните материали в
разгърнат вид. Целта им е да подпомогнат и структурират подхода на местните власти към
риска и неговото управление на стратегическо и проектно равнище, предоставяйки
възможност за ползването на единен документ, посветен на основните въпроси, свързани с
рисковете и сключването на мащабни договори за партньорство.
Техническите указания са разработени с цел да:
•
•
•

Предоставят на местните власти насоки относно вземането на решения за избор на
страните, ангажирани в процеса на управлението на риска, и етапите от развитието на
проектите/партньорствата, на които риска следва да бъде взет предвид;
Подпомогнат представителите и ръководителите в структурата на местната власт в
процеса на оценяване на основните стратегически и корпоративни рискове, свързани с
проектите за партньорства;
Окажат съдействие на служителите на местните власти и ръководителите на звената по
управление на риска в процеса на управление на възможните рискове. В допълнение,
те очертават и рамка за:

-

Идентифициране на рискове;

-

Оценка на рискове

-

Контрол на рисковете, както и

-

Наблюдение на рисковете.

ПРИНОС КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА
Тези указания да изготвени със съдействието на правния и технически екип на СПРГ. Желаем
да изкажем своята благодарност на Кейт Фицсаймънс от RSM Robson Rhodes, която има
основен принос за публикацията. Бихме желали да благодарим и на местните власти,
отделните министерства, Одитната комисия и други организации, които ни предоставиха
своите ценни коментари в процеса на разработване на указанията.

РЕЗЮМЕ
УВОД
Стратегическите партньорства за предоставяне на услуги (СППУ) се считат за един от малкото
начини, гарантиращи успешна поетапна промяна в качеството на предоставянето на услуги.
Договорите за партньорство, обаче, са свързани с рискове, като за постигането на желаната цел
за поетапна промяна е необходимо рисковете да бъдат първоначално идентифицирани, а в
последствие сведени до оптимално ниски нива и управлявани успешно.
На най-високо равнище, рисковете, които оказват въздействие върху успеха на партньорствата,
могат да бъдат групирани в четири категории:
•
•
•
•

Непостигане на ефективно съответствие с поставените стратегически цели;
Неидентифициране и непредприемане на действия за елиминиране на пропуските и
слабостите в изградените партньорски отношения;
Недобра и непълна оценка и неадекватно планиране на организационното
въздействие на промените, както и
Неубедителна обосновка и проверка на икономическите параметри и аргументи в
полза на партньорството.

Контролирането на тези рискове изисква полагането на специални усилия за изготвянето на
убедителна обосновка на икономическите параметри и ползи от процеса на възлагане на
обществени поръчки, и по-конкретно на проектодоговори за обществени поръчки, както и
изграждането на дългосрочни отношения и въвеждането на процедури за контрол на процеса
на сключване и изпълнение на договори. Като общо правило, проактивното управление на
рисковете има положителен принос към постигането на целите на създадените партньорства.
Важно е, обаче, да се отчита и обстоятелството, че рискът има и своите положителни страни.
Всяко значимо усилие в работата е свързано с определен риск, но от своя страна този е
обвързан с придобиването на знания, както и с възможности за планиране на начините за
преодоляване на потенциалните заплахи за успешното изпълнение на проекта. Възможностите
се развиват паралелно със знанията и разбирането на факторите на риска и на процеса на
изготвяне на план за управление и минимизиране на риска от страна на екипа.
Съществуват много определения на риска и процеса на неговото управление, но в своята найизчистена и опростена форма те могат да бъдат сведени до следните дефиниции:
Рискът е измерител на неспособността за постигане на общите цели на програмата в рамките
на планирания бюджет, времева рамка и приложими технически ограничения. Той има два
съставни елемента:
•
•

Вероятност за непостигането на определен резултат и
Последствията от непостигането на този резултат.

Управлението на риска са действията или практиките за контролиране на риска. То включва
идентифициране на рисковете, оценка на областите на риск, разработване на възможности за
овладяване на рисковете, тяхното наблюдение с цел установяване на начина, по който те се
променят, и документиране на цялостната програма за управление на риска.

ФАКТОРИ ОТ КРИТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА УСПЕХА
Ефективното управление на риска изисква наличието на четири ключови елемента:
•
•
•
•

Екип, включващ представители на висшето ръководство и на служителите от всички
организации в рамките на партньорството, които подпомагат, носят отговорност и
направляват процеса на управление на риска;
Рамка за управление на риска, която е съгласувана и одобрена на ръководно равнище,
която позволява рисковете да бъдат идентифицирани и управлявани в оперативен
порядък;
Организационна и партньорска култура, която подкрепя добре обмисленото поемане
на рискове и иновациите, както и
Възприемане на управлението на риска, като елемент от дейността, който е изцяло
вграден в управленските процеси и се прилага последователно по отношение на всички
проектни и партньорски дейности.

ФОРМАТ НА НАСТОЯЩИТЕ УКАЗАНИЯ
Тези технически указания очертават рисковете, които следва да бъдат отчетени в началото на
проектния цикъл, т.е. към момента на възникване на първоначалната идея за разработването
на партньорски проект до етапа на завършване на дейността по разработването на проектното
предложение и реализацията на проекта след възлагането на договор за неговото изпълнение.
Независимо от това, че ползваната терминология предполага сключването на договори за
обществени поръчки, указанията са приложими към практически всички форми на
партньорство.
Те имат отношение към управлението на риска от гледна точка на публичните организации,
които планират сключването на партньорски споразумения. В случаите, в които това е
приложимо, указанията дефинират някои трудно разграничими различия, които следва да
бъдат отчетени или такива, върху които е необходимо да бъде поставен акцент, в зависимост
от възприетата структура и подход към партньорството (например, публично-частно, изцяло
публично или друг, допълнителен подход за партньорство в областта на обществените
поръчки).
По отношение на членовете на общинските съвети, административните ръководители и
ръководителите на проекти, указанията очертават въпроси, които те е необходимо да познават
и отчитат в рамките на своята дейност.
Указанията не целят да очертаят всички рискове, които могат да възникнат в хода на работата
на СПРГ, или да формулират задължителен поход за тяхното ограничаване до минимум. Поскоро, целта е да бъде предложен подход за идентифициране, оценка и управление на
рисковете, който подпомага властите в техния анализ и очертава някои от общите рискове,
които могат да възникнат.
Указанията почиват на опита на учредителите на СПРГ и най-добри практики и подходи,
ползвани в рамките на публичния сектор и на други сектори и индустрии. Те целят да
представят в резюмиран вид основните послания от критично важно значение за местните
власти и техните служители, които следва да бъдат отчитани в процеса на създаване на СПРГ.

Указанията не са единствения източник на информация относно рисковете, но включват
основните въпроси, имащи отношение към тях. В случаите, в които това е счетено за
необходимо, те съдържат препратки и към други указания и насоки, които могат да
подпомогнат властите и ключовите заинтересовани лица в сферата на управлението на риска.

ГЛАВА 1

1. Кой е отговорен за управлението на
риска?
1.1 Прегледът на рисковете не следва да се разглежда като формална проектна дейност.
Управлението на риска следва да бъде цялостен подход към начина, по който
организациите осъществяват своята дейност. Принос към управлението на риска имат
всички служители, включително всички членовете на проектния екип и участващите в
изпълнението на проекта заинтересовани страни.
1.2 Независимо от това, въпреки че управлението на риска следва да бъде вградено в
културата на организацията, добра практика е отговорността за неговото управление
да бъде възложена на Ръководител на специално направление за управление на риска.
Това лице е натоварено с отговорността за действителното функциониране и
ефективността на процеса на управление на риска.
1.3 Интегрираното управление на риска заема централно място в процеса на корпоративно
управление и се счита за основополагащо и определящо за ефективното управление на
проекти. Съгласно тази логика, ръководителят, отговарящ за управлението на риска,
може също така да изпълнява и функциите на ръководител на проекта за СПРГ.
Независимо от това, както вече беше споменато по-горе, принос към управлението на
риска имат всички заинтересовани страни, участващи в реализацията на проекта, като в
допълнение е необходимо те да бъдат активно ангажирани в процеса на
идентифициране и анализ на рисковете, допълвайки работата на екипа, отговарящ за
тяхното управление и минимизиране.
РОЛЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ, ОТГОВАРЯЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
1.4 Ръководителят, отговарящ за управлението на риска, е лицето, което направлява
цялостния процес на управление на риска.
1.5 Примерните отговорности на този служител включват:
•

•
•
•
•
•

предоставяне на гаранции относно това, че управлението на риска представлява
неразделна част от управлението на проектите, както и че дейностите в тази област
са интегрирани в рамките на обичайните задачи на стратегическата партньорска
работна група;
разработване на план за управление на риска;
улесняване на идентифицирането на рискове;
обработка на информация за рисковете, които позволяват воденето и
актуализацията на регистъра на рисковете;
изготвяне на доклади относно риска и планирани и текущи прегледи на риска, както
и
воденето на регистър на извлечените поуки.

1.6 По-долу е представено резюме на някои ценни съвети, свързани с работата на
ръководителите, отговарящи за управлението на риска или изпълнението на
проекти, за полагането на успешното управление на риска върху стабилна основа:
•

Рисковете следва да бъдат ясно припознати;

•
•
•
•

Планиране, планиране, планиране – планирането на етапа, предхождащ началото
на изпълнение на проекта, е незаменимо;
Ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса на идентифициране на
рисковете;
Провеждане на дискусии, посветени на риска, като елемент от обичайните срещи за
обсъждане на проекта/партньорството;
Разработване на синтезиран и несложен процес на управление на риска, който се
следва на текуща база, а не представлява еднократна задача.

АНГАЖИРАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
1.7 С цел улесняване на ангажирането на всички заинтересовани страни, се препоръчва
следването на подход, който гарантира създаването на група по управление на риска в
най-ранния етап на изграждане на партньорството. В нея могат да членуват служители,
заемащи ръководни позиции, представители на различни отдели, както и на
партньорските организации (ангажирани на възможно най-ранен етап), както и
консултанти-специалисти, например представители на отдел „Вътрешен одит”,
служителите, отговарящи за безопасните и здравословни условия на труд, специалисти
по информационни технологии и други лица.
Фигура 1: Заинтересовани лица, ангажирани в работата на групата по управление на риска

Общински съветници и
други лица, заемащи
ръководни длъжности

Представители на
други организации в
рамките на СПРГ

ГРУПА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
НА РИСКА

Ръководител на
проекта и
ръководител,
отговарящ за риска

Специализирани групи:
• Представители на
ведомства
• Вътрешни одитори
• Служители, отговарящи
за безопасните и
здравословни условия
на труд;
• Специалисти по ИТ
• Други служители

1.8 Необходимо е групата по управление на риска да се вписва в по-обща структура за
управлението на риска, а нейната роля и отговорности да бъдат ясно дефинирани. От
една страна, задачите на групата ще включват правилното насочване на рисковете с
цел тяхното „припознаване” от съответна отговорна за тях страна, която обикновено е
конкретно лице, което разполага с оптимални възможности за контролиране на
съответния риск и носи отговорност на неговото наблюдение и управление. На повисоко равнище, групата участва в работата на висшето ръководство и комитета по
управление на организацията.
1.9 Структурата за управление на риска и броят на служителите, работещи в рамките на
тази структура, се определят от мащабите на организацията и наличните човешки

ресурси. По-долу е представена примерна схема на структурата на звено по управление
на риска в рамките на голяма организация, изпълняваща мащабен проект за
партньорство.
Фигура 2. Структура на звено за управление на риска
Група на служителите, заемащи
ръководни длъжности

Група на служителите

Препоръки
Комитет (група) по управлението (независими
прегледи и оценки на плана за управление на
риска/регистъра на рисковете)

Валидирани/приори
тизирани рискове

Група по управление на риска

Конкретни лица, отговарящи за контрола и управлението на
рисковете (текущи оценки на рисковете и изготвяне на
планове за действие по отношение на рисковете)

1.10
Изброените по-долу въпроси могат да бъдат ползвани под формата на
контролен писък с цел проверка на ефективността на изградената структура за
управление на риска:
•
•
•
•

Партньорите имат ли широко представителство в рамките на структурата?
Разбират ли всички участници в структурата важността на управлението на риска?
Имат ли всички участници в партньорството ясна представа за процесите, свързани с
рисковете?
Има ли ясно разпределение на личните отговорности?

РОЛЯТА НА „СОБСТВЕНИЦИТЕ” НА РИСКА
1.11
Собствениците на риска са конкретни служители, идентифицирани като лицата,
способни да управляват съответния риск по най-оптимален и ефективен начин.
Отговорностите им включват:
•
•
•

Оценка на вероятността за проявление и въздействието на рисковете и формулиране
на планове за управлението на припознатите от тях рискове;
Навременно изпълнение на плановете за управление на рисковете, за които отговарят;
Редовно информиране на ръководителите, отговарящи за риска и за изпълнението на
проекта, относно постигнатия напредък;

•

Докладване относно постигнатия напредък във връзка с рисковете, за които носят
отговорност пред групата по управление на риска, в рамките на периодичните прегледи
на рисковете.

СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ
1.12
Съвместната дейност и партньорствата често са свързани със сложни рискове,
които в случай на неправилно управление, могат да имат отрицателно въздействие
върху предоставянето на услуги на крайните потребители.
1.13
По-конкретно, общоприетото мнение е, че проектите, изпълнявани от
множество организации водят до непропорционално увеличаване на рисковете, без
оглед на това дали партньорите са от публичния, доброволния или частния сектор,
както и че това налага тяхното отразяване в план за управление на свързаните с
партньорството рискове и преценка на броя на необходимите ръководители в сферата
на управлението на риска.
1.14
Важно е и процесите на управление на риска да се познават от всички
партньори от самото начало. Споделянето на данни и информация в този случай ще
гарантира, че планът обхваща всички рискове, както и че те могат да бъдат
идентифицирани и управлявани проактивно и максимално ефективно и ефикасно.

ГЛАВА 2

2. Кога е необходимо да мислим за
риска?
2.1 Рискът може да се превърне във фактор от основно значение на различни етапи от
изпълнението на проекта за партньорство. По-специално, той трябва да бъде взет под
внимание:
•
•
•
•

в хода на управление на проекта;
в рамките на процеса за възлагане на обществени поръчки, включително на
изготвянето на стратегическа и икономическа оценка на получените предложения за
партньорство;
в хода на процеса на преход в рамките на организацията, както и
на етапа след възлагането на договор за обществена поръчка.

2.2 Идентифицирането на рисковете започва на етапа на разработване на идейното
предложение за проекта и се осъществява редовно в рамките на целия жизнен цикъл
на партньорството чрез сключването на договор за обществени поръчки. Управлението
на риска, обаче, не е еднократна дейност, която се осъществява на предварително
зададени етапи от еволюцията на партньорството.
2.3 Целта следва да бъде вграждане на управлението на риска в организационната култура
на общинските съвети, включително като елемент на договорите за обществени
поръчки, по които те са страни.
2.4 Най-добрите практики показват, че управлението на риска в дългосрочен план и като
споделен процес на сътрудничество между всички страни, участващи в партньорството,
може да генерира реални ползи. По-специално, споделеният процес на управление на
риска в хода на партньорството ще допринесе за използването на обща информация от
всички страни и свеждане на дублирането на дейности и неефективното използване на
ресурсите до минимум.
2.5 Целите на управлението на риска, които следва да бъдат съгласувани, както вътрешно в рамките на организацията на местната власт преди възлагането на договор за
обществена поръчка - така и външно - с всички ангажирани партньори след като бъде
сключен договор. Тези цели е необходимо да включват:
•
•
•
•

Ползването на най-добри практики за управление на риска;
Изграждането на среда, която позволява на партньорите да предвиждат и откликват на
промените;
Предотвратяване на щети и загуби и намаляване на разходите, свързани с рисковете за
всички партньори, както и
Повишаване на информираността в областта на управлението на риска в рамките на
целия общински съвет и сред неговите партньори.

2.6 В допълнение, се предлага ползването на подход за съгласуване и документиране на
стратегия за управление на риска, както и извършването на редовни прегледи и
актуализация на стратегията от партньорите.
2.7 Важно също така е и възприемането и следването на подход към управлението на
риска от самото начало, включително на етапа на формулиране на визията за бъдещото
партньорство по начин, който:

•
•
•
•

подобрява шансовете за успешна трансформация на стратегията в практически
резултати и насърчава ориентираното към бъдещето мислене, свеждайки до минимум
отрицателните изненади;
повишава видимостта – ангажирането на всички участници повишава информираността
относно рисковете и подобрява отчетността;
подобряване на комуникацията, което от своя страна създава стабилна основа за
разработване и изпълнение на стратегията за управление и вземане на решения;
гарантира висока степен на реализъм от самото начало, което формира стабилна
основа за добро разпределение на ресурсите и определяне на графиците за
изпълнение на проекта.
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Глава 3

4. Процесът на управление на риска
4.1 Този раздел очертава параметрите на препоръчителния подход към управлението
на риска, формулиран въз основа на най-добрите практики в тази област. Служителите
и ръководителите, отговарящи за управлението на риска и изпълнението на проектите
следва да ползват информацията под формата на напътствия относно стъпките, които
следва да бъдат планирани и предприети.
ОБЩ ПРЕГЛЕД
4.2 Управлението на риска включва идентифициране, анализ и предприемане на
действия по отношение на онези фактори на риска, които влияят върху изпълнението
на проекта или постигането на неговите цели. По-конкретно, системата трябва да
околичествява рисковете, както и да позволява да бъде предвидено тяхното
въздействие върху проекта.
4.3 Двете главни цели на управлението на риска са:
•

•

-

насочване на вниманието към свеждане на заплахите до минимум, с цел постигане
на целите на проекта посредством извършването на оценка на риска на високо
равнище с участието на всички заинтересовани от изпълнението на проекта страни,
както и
разработването на систематичен подход за подробен анализ и преценка на риска
посредством:
идентифициране и оценка на риска;
определяне на ефективни действия за намаляване на риска;
наблюдение и докладване относно постигнатия напредък по отношение на
намаляването на рисковете.

4.4 Управлението на риска следва да включва следните стъпки, онагледени в графиката
по-долу:

1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА
РИСКОВЕТЕ

5. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА
ПОУКИТЕ

4. НАБЛЮДЕНИЕ НА
РИСКОВЕТЕ

2. ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ

3. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
РИСКОВЕТЕ

4.5 В останалата част от настоящия раздел е изложена примерна рамка, съотносима към всяка
от тези пет стъпки, която ръководителите, отговарящи за управлението на риска и проектите,
могат да ползват като общи насоки за структурирането на подход или разработването на
контролен списък за проверка на друг следван подход.
СТЪПКА 1 – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ
4.6 Преди да бъде изготвен план за управление на риска, е необходимо рисковете да бъдат
разбрани и идентифицирани.
4.7 Етапът на идентифициране на рискове включва дейността по установяването, изготвянето
на списък и описание на елементите на риска.
4.8 Идентифицирането на рисковете е текуща задача, която не се извършва еднократно и само
в началото на реализацията на проекта, а напротив се осъществява периодично в рамките на
целия жизнен цикъл на проекта/партньорството. С постигането на напредък в структурирането
на партньорството, заинтересованите страни започват да си дават все по-ясна сметка за
рисковете, които е необходимо да бъдат управлявани.

Ползвайте групата за управление на риска, чиято примерна структура е
онагледена във фигура 1, като форум за идентифициране на рисковете в
еволюционен план и на текуща основа.
4.9 Рисковете не могат да бъдат идентифицирани ако липсва ясно разбиране на целите,
стратегиите и плановете относно партньорството, както и ако те не са документирани и
сведени до знанието на всички заинтересовани страни. Поради тази причина е необходимо
всички участници в дейността на групата по управление на риска да работят въз основа на
общо, споделено разбиране.
4.10 С цел изясняване на всички аспекти на това разбиране, групата следва да направи преглед
на бизнес казуси и документи за планиране, които съдържат точно описание на параметрите
на проекта за партньорство. Като минимум, това включва преглед на:
•
•
•
•
•

идейния проект и икономическата обосновка на партньорството;
специфичните резултати и работните процеси, които могат да бъдат повлияни от
извършването на организационни промени;
други важни целеви резултати и планирани крайни срокове;
въздействие на ресурсната обезпеченост от гледна точка на стойността и източниците
на финансиране, както и
условията за изпълнение на проекта от страна на всички партньори.

4.11 След като бъде сформирана група в подходящ формат и всички партньори споделят общо
разбиране относно целите, плановете и стратегиите, групата ще бъде в състояние да
идентифицира рисковете.
4.12 В процеса на идентифициране на рискове, понякога възниква опасност от това, основният
акцент да бъде съсредоточен главно върху рискове от вътрешно естество, а не върху заплахи и
възможности, породени от външни източници. Проверката на това доколко идентифицираните
рискове имат отношение както към външни така и към вътрешни фактори е особено полезна.

4.13 За тази цел могат да бъдат ползвани редица техники, като при възможност в този процес
бъдат ангажирани всички заинтересовани страни, с цел генериране на максимален брой идеи
в процеса на идентифицирането на рискове. Тези техники са представени в резюмиран вид подолу:
•
•

•

обща сесия за обмен и обсъждане на идеи – ползвайте модератор. Ангажирайте широк
кръг от участници. Създайте атмосфера, която позволява провеждането на открити и
честни дискусии.
Интервюта – могат да бъдат организирани под формата на разговори „очи в очи” с
членовете на екипа и/или с ключови заинтересовани страни за обсъждане на
рисковете, които според тях могат да окажат въздействие върху изпълнението на
проекта;
Усвояване на поуки въз основа на вече придобит опит – при възможност правете
сравнения с други проекти.

4.14 За да улесните процеса на идентифициране на рискове, можете да ползвате и стандартен
списък за напомняне, който подпомага и стимулира процеса на генериране на първоначални
идеи.
4.15 В следващия раздел са очертани генеричните рискове, които могат да бъдат включени в
стандартния списък за напомняне.
СТЪПКА 2 – ОЦЕНКА НА РИСКА
4.16 След като рисковете бъдат идентифицирани, много важно е те да бъдат последователно
оценени въз основа на съгласувани критерии, както и систематично да бъде:

Определена вероятността от проявление на риска (ВЕРОЯТНОСТ) и оценена тежестта и
сериозността на последствията от проявлението на риска (ВЪЗДЕЙСТВИЕ).

4.17 Оценката на риска изследва въздействието на рисковите събития върху определен проект.
Очевидният риск е свързан със стойността на проекта, но това не е единственият въпрос, на
които е необходимо да се обърне внимание. Оценката на риска може да бъде както
количествена така и качествена, т.е да измерва вероятността от проявление на
идентифицираните рискове, и по-специално въздействието на рисковете:
•
•
•

във времето;
върху разходите, както и
върху изпълнението.

4.18 Решението относно това кой модел за количествена или качествена оценка на риска е найподходящ, предвид нуждите на съответната организация, се определя от степента на сложност
на уменията за управление на риска на служителите, както и самото естество на рисковете.
Останалата част от настоящия раздел представя рамката на някои количествени и качествени
подходи.
Качествен анализ

4.19 Качественият анализ включва описание на рисковете, които могат да се проявят, както и
възможните начини за тяхното контролиране. Анализът на вероятността и въздействието се
извършва предимно от „собственика” на риска, който е в състояние най-добре да анализира,
планира и управлява съответния риск. Анализът, обаче, следва да включва и съответните
заинтересовани страни, например експерти в тази тематична област, които биха били в
състояние да дадат компетентно мнение относно равнищата на вероятност и въздействие.
Вероятност за проявление на риска
4.20 Първият етап от оценката на вероятността от проявление на риска е извършването на
преглед на дългия списък идентифицирани рискове и елиминирането на онези, които въз
основа на по-внимателна преценка, групата по управление на риска счете за малко вероятни.
4.21 Останалите рискове следва да бъдат класифицирани от гледна точка на вероятността от
това да се проявят в определен момент от изпълнението на проекта.
4.22 С цел гарантиране на последователността на оценката на риска, е необходимо да се
ползва съгласуван набор от критерии, приложими към проекта или партньорството.
4.23 По-долу е представен набор от предварително дефинирани критерии, които е необходимо
да бъдат адаптирани за целите на конкретните проекти и партньорства. Препоръчително е
групата по управление на риска да дефинира и съгласува набор от целесъобразни критерии:

Висок риск:

Висока вероятност от смущения в графика за изпълнение и високо
въздействие по отношение на необходимите средства и постигането на
целите на партньорството. Вероятност от проявление над 50 процента;

Среден риск:

Съществува потенциал за известни смущения, но като цяло
потенциалните проблеми могат да бъдат преодолени. Вероятност от
проявление между 20 и 50 процента;

Нисък риск:

Нисък потенциал за смущения в графика за изпълнение и ниско
въздействие върху разходите и постигането на целите на
партньорството. Обичайните усилия от страна на проектния екип и
членовете на партньорството биха гарантирали, че повечето трудности
ще бъдат преодолени. Вероятност от проявление под 20 процента.

4.24 Резултатът от тази оценка следва да се отрази в регистъра на рисковете.
Степен (тежест) на въздействието
4.25 На този етап се прави оценка на всеки риск по отношение на възможното му въздействие
върху ключовите крайни срокове, заложени в графика за изпълнение на проекта/реализация
на партньорството, както и върху бюджета и постигането на предварително зададените цели.
Както и по отношение на вероятността от проявление, на първия етап се елиминират
рисковете, които групата по управление на риска прецени за маловажни или такива с
пренебрежимо ниско въздействие върху основните параметри и предпоставките, които влияят
върху тяхното постигане.

4.26 Както вече беше споменато по отношение на вероятността, за гарантиране на
последователността на оценката на рисковете е необходимо да се ползва съгласуван набор от
приоритети, относими към конкретния проект или партньорство.
4.27 По-долу е представен примерен генеричен набор от приоритети, въпреки необходимостта
от това те да бъдат адаптирани към целите на конкретните проекти и партньорства. Тук бихме
желали отново да отправим препоръка за дефинирането и съгласуването на целесъобразен
набор от критерии от страна на групата по управление на риска:

ВРЕМЕ

РАЗХОДИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВИСОКА
Ефектът на риска
води до забавяне в
графика
за
реализиране
на
партньорството с не
повече от 3 месеца
Ефектът на риска
повишава разходите
за изпълнение с не
повече
от
10
процента от размера
на общия бюджет
Ограничен
брой
затруднения,
свързани
с
параметрите
на
изпълнението,
изискванията
във
връзка с обхвата,
приемането
на
дейностите и тяхното
качество.

Степен на риск
СРЕДНА
Ефектът на риска
води до забавяне в
графика
за
реализиране
на
партньорството
за
срок от 3 до 6 месеца
Ефектът на риска
повишава разходите
за изпълнение с 10 до
30
процента
от
размера на общия
бюджет
Някои трудности, в
една
или
две
области,
имащи
отношение
към
параметрите
на
изпълнението,
приемането
на
дейностите и тяхното
качество.

НИСКА
Ефектът на риска
води до забавяне в
графика
за
реализиране
на
партньорството
с
повече от 6 месеца
Ефектът на риска
повишава разходите
за
изпълнение
с
повече
от
30
процента от размера
на общия бюджет
Съществени слабости,
засягащи
основни
параметри на обхвата
и изпълнението на
проекта, приемането
на
дейностите
и
тяхното качество.

4.28 Като елемент на качествения анализ е важно да бъде намерен правилен баланс между
отрицателните рискове и потенциалните възможности, които генерира Стратегическото
партньорство за предоставяне на услуги (СППУ). Тази част от оценката на риска е правилният
етап за преглед на възможностите при ползване на вече споменатите съгласувани критерии,
въпреки че в този случай въздействието ще бъде измерено в положителни стойности
(например, въздействието в средносрочен план ще бъде спестяване на 3 до 6 месеца, а не
забава в изпълнението със същата продължителност).
4.29 След като бъдат оценени вероятността от проявление и степента на въздействие,
рисковете следва да се приоритизират от гледна точка на начините за тяхното преодоляване.
Този процес може да се онагледи чрез графика, сходна на тази представена във фигура 4.

Фигура 4 Категории рискове

Въздействие на
риска

Високо
въздействие
Ниска вероятност

Високо
въздействие
Средна вероятност

Високо
въздействие
Висока вероятност

Средно
въздействие
Ниска вероятност

Средно
въздействие
Средна вероятност

Средно
въздействие
Висока вероятност

Ниско въздействие
Ниска вероятност

Ниско въздействие
Средна вероятност

Ниско въздействие
Висока вероятност

Вероятност на риска

4.30 Очевидно, най-голямо внимание следва да се обърне на рисковете с високо въздействие
и висока вероятност на проявление (тоест на рисковете от категориите от буква А до Е на
графиката).
Количествен анализ
4.31 Количественият анализ включва опит да бъде направено описание в цифрово изражение.
Това изисква следването на редица стъпки, а именно:
•
•
•

дефиниране на последствията;
създаване на „пътека”, както и
изграждане на модел.

Дефиниране на последствията
4.32 Първоначално е необходимо въздействието на рисковете да бъде прогнозирано в числово
изражение. Примерите за това могат да включват:
•
•

броят служители, чиято дейност ще бъдат засегната от нова структура или
общата стойност, която ще бъде заплатена в случай на неуспех на партньорството.

4.33 В рамките на преценката на формулираните дефиниции и зададените параметри е
необходимо да бъде определена и времевата рамка за измерване на рисковете.
Създаване на пътека
4.34 Създаването на пътека включва преценката на всички причини, които биха могли да
предизвикат определено негативно събитие. Това налага обмислянето на сценарии от типа
„Какво ще се случи ако?”.
Изграждане на модел

4.35 След създаването на пътека на риска, математическият модел трябва да бъде изграден по
начин, който позволява рисковете да бъдат преценени. За тази цел е необходимо да бъде
направен анализ на всяка стъпка от пътеката и съответстващите на тази стъпка променливи
величини.
4.36 На различните изходни променливи величини могат да бъдат зададени различни
стойности. Понякога, те се обозначават с понятието пунктове. След това отношението между
величините се ползва за генериране на прогнози, изразени в пунктове. За целите на проверка
на чувствителността на системата се ползват стойности от три пункта, които обозначават
минималната, максималната и най-вероятната стойност на въздействието.
4.37 Двете основни ограничения на този вид моделиране са ползването само на три стойности,
докато в действителност броят на приложимите стойности може да бъде много по-голям, а
също така фактът, че този модел не отчита обстоятелството, че най-вероятната прогноза
обикновено е резултатът, който получаваме с по-голяма честота от останалите.
4.38 Един от по-прецизните финансови модели отчита вероятността от проявление по
отношение на всяка изходна променлива величина. Разпределението на вероятността
позволява да бъде отчетени всички възможни комбинации.
4.39 Един от често използваните подходи при този вид моделиране е така наречената
симулация „Монте Карло”. Това е интензивна, компютърна техника, която почива върху
случайни извадки, относими към всяко разпределение на вероятността в рамките на модела и
позволява генерирането на голям брой сценарии. Симулацията „Монте Карло” се ползва въз
основа на специално разработени софтуерни пакети.
4.40 Както вече беше споменато, решението за ползване на конкретен количествен/качествен
модел за оценка на риска от определена организация се определя от степента на сложност на
уменията, които притежават служителите на организацията, естеството на рисковете и
наличните софтуерни пакети.
СТЪПКА 3 – ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА РИСКОВЕТЕ
4.41 Етапът на планиране е дейността в рамките на процеса на управление на риска, свързан с
избора и ползването на най-подходящия начин за справяне с риска.
4.42 Първият етап на дейността по планиране е класифицирането на идентифицираните и
анализирани рискове, като:
•

Приети рискове:

Рискове, които към текущия момента се считат за приемливи по отношение на
проекта/партньорството, като поради тази причина на съответния етап не се предвижда
предприемането на действия за тяхното смекчаване или предотвратяване. Независимо от това,
тези рискове следва да бъдат обект на периодичен преглед и оценка.
•

Отхвърлени рискове:

Рискове, които към съответния момент не се считат за валидни или представляващи реална
заплаха за проекта/партньорството.
•

Рискове, които изискват предприемането на действия:

Това са рисковете, които налагат предприемането на действия с цел тяхното понижаване или
елиминиране.
4.43 По отношение на рисковете от третата категория е необходимо да бъдат изготвени
планове за намаляване на въздействието. Това са възможностите за контрол на риска, които по
същество представляват действия, които намаляват вероятността или въздействието на
съответния риск преди неговото проявление.
4.44 В рамките на плана за смекчаване на рисковете, всички действия трябва да бъдат
подчинени на единна, максимално целесъобразна стратегия за намаляване на риска.
Възможностите за постигане на това включват:
•
•
•
•

Елиминиране или предотвратяване на риска;
Намаляване на риска;
Прехвърляне на риска или
Приемане на риска.

Елиминиране или предотвратяване на риска
4.45 Това може да бъде постигнато чрез:
•
•
•
•
•
•

Промяна на посоката или стратегията и преразглеждане на целите;
Подобряване на каналите за комуникация;
Получаване на допълнителна информация от външни източници;
Придобиване на експертни познания;
Намаляване на обхвата на дейността;
Възприемане на познат, доказан подход.

Намаляване на риска
4.46 Това е един от най-често ползваните подходи към риска. Действията в тази насока следва
да имат за цел да намалят вероятността от проявление чрез поставяне на акцент върху
причината и/или чрез понижаване на степента на въздействие.
Прехвърляне на риска
4.47 Възможно е оптималният вариант да бъде прехвърлянето на отговорността за риска на
страна, различна от общинския съвет. Въпреки това, може да не разполагате в възможност да
прехвърлите всички аспекти на риска. Като пример за такъв риск могат да бъдат посочени
случаите, в които общинският съвет изпълнява свои задължения, вменени по силата на закон,
например рискът, свързани с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.
4.48 Методите за прехвърляне на риска включват:
•
•
•

Финансови инструменти, сред които застраховки, гаранции за добро изпълнение,
гаранции за годност или други видове гаранции;
Предоговаряне на условията на договори за включване на клаузи, съгласно които
рисковете остават собственост на ответната страна;
Постигане на съгласие относно споделянето на рисковете с ответната страна;

•

Превъзлагането на рискове на консултанти или доставчици. (Забележка: за да бъде
ефективна тази форма на прехвърляне на риска, подизпълнителите трябва да бъдат в
състояние да „припознаят” рисковете като свои и да ги управляват ефективно, както и
да бъдат достатъчни финансово стабилни, за да могат да понесат последствията от
евентуалното им проявление. Необходимо е също така да се провери и степента на
подлежащия на застраховане риск).

Приемане на риска
4.49 в някои случаи не е възможно рискът да бъде елиминиран изцяло. Когато не съществува
възможност за прехвърляне, намаляване или избягване/елиминиране на риска, най-лесният
подход е гарантиране на извършването на редовни прегледи и наблюдение на
съществуващите рискове.
4.50 С цел стимулиране на идеите и дискусиите, посветени на избора на най-добрият подход, в
хода на обсъжданията на всеки индивидуален риск към групата по управление на риска могат
да бъдат отправени въпроси:
* Елиминиране или избягване на риска:

Могат ли да бъдат предприети действия за
предотвратяване на проявленията на
риска?

* Намаляване на риска:

Могат ли да бъдат предприети действия,
които влияят върху
въздействието/вероятността от
проявление?

* Прехвърляне на риска:

Има ли друга заинтересована страна или
организация, която е в състояние да
управлява риска по-добре?

* Приемане на риска:

Необходимо ли е ресурсите на
проекта/партньорството да бъдат
разходвани за този риск?

4.51 Когато преценяваме най-подходящата възможност, е важно да:
•
•
•

направим анализ на разходите и ползите, които предлагат различните възможности;
оценим всички възможни стратегии за смекчаване на риска;
предприемем действия на възможно най-ранен етап.

4.52 В допълнение, за да бъдат ефективни ответните действия, породени от рисковете, трябва
да отговарят да редица важни критерии. Използвайте контролният списък по-долу, за да се
уверите, че тези действия са:
•
•

подходящи (т.е. не правете нищо по отношение на малките, несъществени рискове)
икономически оправдани

•
•
•
•
•

позволяват предприемането на действия – определете крайни срокове за
предприемане на ответните действия;
постижими – действията трябва да бъдат реалистични
ефикасни – ответните действия трябва да бъдат с висока степен на приложимост
съгласувани – между всички заинтересовани страни в рамките на партньорството
разпределени и приети – отговорността за всяко ответно действие следва да бъде
разпределена, като бъде определена и максимално подходяща точка за контакт.

4.53 Независимо от избора на възможност, която Ви позволява да контролирате риска по
оптимален начин, отправяме препоръка и за изготвянето на резервен план за случаите, в които
планът за смекчаване на рисковете не постигне целения резултат.
4.54 Както и по отношение на оценката, тук също е важно да бъде направен анализ на
възможностите, които СППУ ще генерира, като към тези възможности бъде приложен същия
подход за планиране. Разликата, обаче, се състои в това, че вместо да полагаме усилия за
намаляване или елиминиране на въздействието посредством идентифицираните
възможности, действията ни ще бъдат насочени към повишаване на вероятността от тяхната
реализация или повишаване на степента на тяхното въздействие.
4.55 Като резултат от този етап, всички съгласувани действия ще бъдат вписани в регистъра на
риска на проекта/партньорството.
СТЪПКА 4 – НАБЛЮДЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ
4.56 Наблюдението на риска включва етапите на изпълнение, наблюдение, докладване и
преглед на действията за управление на риска въз основа на предварително зададените цели.
4.57 След като съвкупността бъде отразена в регистъра на рисковете е важно да бъде направен
преглед или на специална, организирана с тази цел среща, или като точка от дневния ред на
други срещи, посветени въпроси, имащи отношение към проекта/партньорството. Тези срещи
Ви предоставят възможност да докладвате нови рискове, както и да направите преглед на
текущите рискове.
4.58 Необходимо е да съхранявате достатъчен обем исторически данни, които предоставят
достатъчна одитна пътека и съставляват надеждна обосновка на взетите решения. В резултат
на тези срещи е важно след всеки преглед регистърът или други поддържани бази данни да
бъдат периодично актуализирани, с оглед избягване на дублирането на усилия в бъдеще.
4.59 Като елемент от етапа на наблюдението, е полезно да:

Определите цели за намаляване на риска и да оценявате постигнатия напредък въз основа
на тези цели.

СТЪПКА 5 – ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПОУКИТЕ
4.60 Възползвайте се от всяка възможност за преглед на идентифицираните рискове и оценка
на въздействието на полаганите от страна на партньорското обединение усилия върху
резултата. Опитът е прекрасен учител в областта на идентифицирането и намаляването на

рисковете, поради което споделянето му в рамките на организацията и партньорското
обединение ще Ви помогне да подобрите своите управленски умения.
4.61 Необходимо е поуките да бъдат документирани, което ще предостави възможност на
бъдещите ръководители на звената по управление на риска в организацията да се поучат от
направени в миналото грешки или от други възникнали въпроси.

ГЛАВА 4

5. Видове рискове
1.1 На най-високо ниво, рисковете могат да бъдат категоризирани като стратегически или
проектни. Този раздел очертава определени, характерни за двете категории видове
рискове в контекста на договорите за партньорство.
СТРАТЕГИЧЕСКИ РИСКОВЕ
1.2 В този случай, стратегическите рискове са свързани със заплахите за СППУ от най-високо
ниво на етапите преди възлагане и след сключване на договори за обществени
поръчки. Необходимо е тези рискове да бъдат анализирани от общинските съветници,
служителите, заемащи ръководни и други управленски длъжности в рамките на
администрацията и всички организации, които обмислят възможността за участие в
партньорството.
1.3 Публикацията Преосмисляне на предоставянето на услуги съдържа препратка към
процеса за преглед, известен като „Портал”, който е разработен от Агенцията за
държавна търговия (АДТ) и в момента се тества пилотно от 4 общински съвета.
Ключовите етапи на този процес са изложени в Приложение А. Процесът на преглед
предвижда идентифициране на стратегическите рискове като елемент на цялостния
анализ на бизнес потребностите и в рамките на процеса на изготвяне на
икономическата обосновка, предхождащ първият преглед съгласно тази методология.
Изхождайки от описаната начална позиция, разполагаме с възможност да установим и
оценим заплахите от най-високо ниво с цел разработване на стратегически и
управленски ответни действия, които в максимална степен гарантират, че
проектът/партньорството функционират в рамките на надеждни параметри, зададени
от самото начало.
1.4 Стратегическите рискове трябва да се разбират добре от самото начало, а подходът към
управление на риска да бъде разработен въз основа на целесъобразност и прилаган по
време на всички етапи от изпълнението на проекта, преди получаването на разрешение
за преминаване към следващия етап от развитието на партньорството в областта на
обществените поръчки.
1.5 Проектът за партньорство следва да се изпълнява въз основа на набор от съгласувани
цели. Рисковете трябва да се идентифицират въз основа именно на тези цели.
Първоначално това се прави единствено по отношение на рисковете от най-високо
ниво. Тази категория рискове следва да бъдат обсъдени и управлявани от
ръководителите в рамките на организацията, което повишава способността на
последната да постига своите цели. На следващия етап, рисковете на стратегическо и
корпоративно ниво ще оформят контекста за по-подробно управление на рисковете на
проектно равнище.
1.6 Примерите в Приложение Б са извлечени от пилотни проекти на СПРГ и касаят рискове,
които е необходимо да бъдат идентифицирани на стратегическо и корпоративно ниво.
Предложени са и някои начини за смекчаване и контролиране на рисковете, които са
групирани въз основа на пораждащата ги първопричина, а именно:

•
•
•
•

Непостигане на ефективно съответствие с поставените стратегически цели;
Неидентифициране и непредприемане на действия за елиминиране на пропуските и
недостатъците в изградените отношения;
Недобра и непълна оценка и неадекватно планиране на организационното
въздействие на промените, както и
Неубедителна обосновка и проверка на икономическите параметри и аргументи в
полза на партньорството.

1.7 Подчертава се, че таблиците представляват неизчерпателен списък на рисковете, които
е необходимо да бъдат отчетени по отношение на всеки договор за партньорство. В
допълнение, предложенията за смекчаване и контролиране на рисковете са
представени единствено под формата на насоки, което означава, че конкретните
обстоятелства могат да наложат възприемането на подход, който в по-висока степен
отговаря на нуждите на съответния проект.
1.8 Ръководителят, отговарящ за управлението на риска, може да ползва таблиците в
Приложение Б като примери и отправна точка за дискусии в рамките на организацията,
която планира създаването на СППУ.
ПРОЕКТНИ РИСКОВЕ
1.9 В този случай, рисковете на ниво проект се обуславят от фактори, които са в състояние
да окажат въздействие върху отделните етапи или ключови цели на договора за
партньорство. Те включват и рисковете на оперативно ниво, свързани с технически
проблеми, доставчици и други въпроси, имащи отношение към управлението на
договори.
1.10
Оценката на проектните рискове не е еднократна, а периодична задача, като
резултатите от нея следва да се актуализират по време на целия цикъл на изпълнение
на договора, поради няколко причини:
•
•
•
•

наблюдение и измерване на постигнатия напредък в областта на управлението на
риска;
формулиране на ясни целеви дати и ключови цели по отношение на дейностите за
управление на риска и запознаване на ръководството с тях;
идентифициране на нови въпроси от рискове и въпроси, свързани с тях, както и
формулиране на нови приоритети по отношение на управлението на риска.

1.11
Посочените по-долу категории могат да се ползват като отправна точка за
идентифициране на основните области на проектни рискове, имащи отношение към
СППУ. Те са формулирани въз основа на опит, придобит в рамките на няколко пилотни
проекта за стратегическо партньорство, както и въз основа на проекти извън тази
рамка.
Съществуват осем категории рискове:
•
•
•
•
•

Технически и оперативни рискове;
Политически рискове;
Рискове за интересите на заинтересованите страни;
Финансови рискове;
Правни рискове;

•
•

Рискове, свързани с обществените поръчки;
Търговски рискове.

1.12
В Приложение В са представени примери за типични рискове от изброените погоре категории. Те са свързани с рисковете, които могат да възникнат в рамките на
всеки договор от изцяло публично или публично-частен характер. В допълнение, в
Приложение Г, Д и Е са представени примери за специфични секторни рискове,
идентифицирани въз основа на упоменатите по-горе пилотни проекти.
1.13
Както и по отношение на стратегическите рискове, тези приложения могат да
бъдат ползвани като примери и отправна точка за дискусии относно потенциалните
рискове, пред които могат да се изправят местните власти, които планират СППУ в
бъдеще.
1.14
Предназначението на тези списъци е да бъдат ползвани като инструменти за
идентифициране на риска, но те не трябва да се ползват като вече изготвени регистри
на риска или като изчерпателен списък на всички рискове. Всяко партньорство се
основава на конкретни права и задължения на страните, които не могат да бъдат
изчерпани и обхванати в рамките на подобен инструмент. В допълнение, не всички
посочени рискове биха били приложими към всеки конкретен проект или
партньорство.

ГЛАВА 5

6. Управление на риска
6.1 Примерни инструменти, които биха могли да бъдат ползвани в подкрепа на управлението
на риска в рамките на партньорства:
•
•
•
•

План/стратегия за управление на риска;
Регистър на риска;
Финансов модел, приспособен за целите на управлението на риска; както и
Списък на въпросите, повдигнати от партньорите.

ПЛАН/СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
6.2 Този план или стратегия описва начина, по който риска може да бъде овладян и управляван
в рамките на партньорството, като очертава и параметрите на съгласуваната рамка, която
определя ангажираните и отговорни страни, както и честотата на извършване на прегледи на
рисковете.
РЕГИСТЪР НА РИСКА
6.3 Регистърът на рисковете съдържа списък на всички рискове и описание на тяхното
потенциално въздействие върху партньорството. Той се поддържа от ръководителя, отговарящ
за риска, и следва да се предостави на всички членове на проектния екип, за да се гарантира
споделеното и съгласувано разбиране на всички рискове. Регистърът следва да се актуализира
на определени съгласувани интервали.
6.4 По отношение на всеки идентифициран риск, регистърът следва да съдържа следната
информация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Референтен номер;
Източник на риска;
Вид/категория на риска;
Описание на риска;
Последствия и вероятност от проявление на риска;
Действия за овладяване и контролиране на риска;
Страна „припознала” риска (собственик);
Целева дата за предприемане на действие;
Ефекти на предприетото действие;
Статус на действието;
Резервен план, както и
Хронология на промяната.

ФИНАНСОВ МОДЕЛ, ПРИСПОСОБЕН ЗА ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
6.5 В процеса на разработване и проверка на рационала на икономическата обосновка за СППУ
е необходимо да бъде отчетено въздействието на риска.

6.6 изготвянето на финансов модел за СППУ, като елемент на икономическата обосновка, се
счита за добра практика. Моделът ще отчита разходите за дейност, капиталовите разходи,
стойността на възможностите и финансовите разходи. Втори том на публикацията
Преосмисляне на предоставянето на услуги - от визията до икономическата обосновка
предоставя по-подробна информация относно съставните елементи на този модел.
6.7 Този модел трябва да се адаптира по начин, който отчита основните рискове, които могат
да имат въздействие върху проекта за СППУ. Моделът също така е полезен начин да проверим
правилността на направените предположения относно равнищата на риск и случаите, в които
чрез възлагане на риска можем да постигнем оптимизация на разходите, която ни позволява
да изпълним проекта за СППУ. Този модел ще бъде и полезен източник на информация, която
ще можете да ползвате при водене на преговори или дискусии относно рисковете, които е
необходимо да бъдат прехвърлени, за да бъде партньорството жизнеустойчиво във финансов
план.
СПИСЪК НА ВЪПРОСИТЕ, ПОВДИГНАТИ ОТ ПАРТНЬОРИТЕ
6.8 Ръководителят, отговарящ за управлението на риска, следва да поддържа регистър, в който
се вписват всички проблеми и будещи безпокойство въпроси и проблеми, които се отразяват и
в регистъра на риска на партньорското обединение, освен ако не бъдат разрешени.

Приложение А: Процес „Портал”
Рискове, които е необходимо да се анализират на всички етапи на процеса, разработен от
Агенцията за държавна търговия (АДТ):

Етап в жизнения цикъл на процеса на възлагане на обществена поръчка
Начална интервенция
Бизнес стратегия
Ключови бизнес цели и резултати

Нулев етап
Стратегическа оценка

Установени бизнес потребности
Идентифицирани бизнес потребности;
разработване на програма или бизнес досие

Изготвяне на икономическа обосновка
Първи етап на прегледа
Икономическа обосновка

Идентифицирани и оценени възможности, изпълнимост във
финансов план, степен, в която сме в състояние да постигнем
целите по ефективен и ефикасен начин

Разработване на стратегия за обществени поръчки

Втори етап на прегледа
Стратегия за обществени
поръчки

(или еквивалентен вътрешен процес)
разработване на стратегия за обществени поръчки; дефиниране
на изисквания; актуализиране на икономическата обосновка

Принцип на конкурентното начало

Трети етап на прегледа
Инвестиционно решение

Оценка на получените оферти, избор на изпълнител,
доставчик или партньор, актуализация на
икономическата обосновка

Възлагане и изпълнение на договор
Четвърти етап на прегледа
Готовност за предоставяне на
услуги

Пети етап на прегледа
Оценка на ползите
(Повтаря се при
необходимост)

Възлагане на договор/декларация относно приемането
на работите или сключване на нов договор; активът е
приет и наличен или услугата се предоставя

Управление на договора
Предоставена услуга, постигнати ползи, изпълнение на
договора, подобрена ефективност и ефикасност на
дейностите

Финален етап
Изтичане на срока на договора, работен пакет и т.н.

Приложение Б: Стратегически рискове
Непостигане на ефективно СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОСТАВЕНИТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
1

Риск
Не е дефинирана обща визия и цели

2

Предимствата на съвместната
дефинирани или оптимизирани

работа

не

са

3

Липса на политическа подкрепа за публичночастното
партньорство
или
политическото
сдружение в изцяло публичните партньорства.

4

Смяна на местното политическо ръководство и
съответно на подкрепата за осъществяване на
проекта (както в началния така и на по-късен етап).

5

Промяна в политиката на местната власт

6

Проектът не е привлекателен за потенциалните
партньори както от публичния така и от частния
сектор.

Намаляване на риска
Корпоративните цели на участниците в
партньорското обединение следва да
бъдат
обвързани,
като
бъде
формулирана обща визия и цели.
Организирайте стратегически семинар
с участието на своите партньори за
идентифициране на предимствата на
съвместната работа и процесите,
необходими за постигането на
максимално ефективни резултати.
Ангажирайте участието на членовете
чрез провеждането на семинари от
началния етап. Обърнете внимание на
бранда, който ще ползвате в
публичното пространство, за да
бъдете в състояние да повлияете
върху
общественото
възприятие,
особено по отношение на ролята на
водещия партньор.
Ангажиране на партньорите в дебат по
въпросите, имащи отношение към
партньорството и получаване на
предварителна политическа подкрепа
от всички политически сили преди
предприемането на действия.
Проверка
на
стабилността
на
политиката и подкрепата и от страна
на членовете и демонстриране на
връзката между целите на политиката
и тези на партньорското обединение.
Успешното СППУ може да бъде
популяризирано ако партньорското
обединение е в състояние да
управлява
нестабилността
на
политиката, а самото партньорско
обединение се гради върху принципа
на гъвкавостта.
Анализ на движещите фактори на
равнище централно правителство,
които могат да влияят върху
промяната на приоритетите или
политиката на местната власт.
Разработване на добре мотивирана и
убедителна икономическа обосновка
(ИО), която дефинира обхвата на
партньорството.
Ползването
на
техники на „мек” маркетинг, като
елемент от тази дейност, и преценка

7

Стратегическата зависимост на един от партньорите
може да ограничи възможностите на местната власт
за подобрения, които повишават ефективността и
качеството.

8

Партньорът не успява да постигне целите на
партньорството по задоволителен начин или в
рамките на определените срокове.

9

Липса на стратегически подход към въпросите,
свързани с риска, разходите и ползите.

относно това доколко в процеса на
развитие на партньорството са
отчетени пазарните принципи.
Гаранции
за
сключването
на
дългосрочни договори, които са
предмет на редовен преглед, и
предоставяне на подходящи стимули
за подобряване на качеството на
услугите.
Отделяне на специално внимание на
избора на подходящ партньор.
Не забравяйте, че работите в
партньорство.
Необходимо
е
проблемите
да
бъдат
идентифицирани,
оценявани
и
разрешавани
съвместно.
Насърчавайте
поемането
на
споделена отговорност за проблемите
и решенията, тъй като това гради
доверие и
създава дух на
сътрудничество. Избягвайте културата
на „сочене на виновния с пръст”.
Ако услугите не се предоставят
съгласно изискванията, отговорност на
всички партньори е предприемането
на
съвместни
действия
за
разрешаването на стоящите на дневен
ред проблеми. Ако това се окаже
невъзможно,
слабостите
в
предоставянето на услугите следва да
се разрешат чрез налагането на
санкции
или
процедури
за
интервенция.
Формулирайте ясна стратегия за
излизане от създалата се ситуация.
Формулиране и съгласуване на
стратегията за управление на риска на
партньорското обединение, както и
стратегически подход по отношение
на
разходите
и
ползите
от
партньорството,
и
по-конкретно
чувствителните области, например
общи
бюджети
и
счетоводна
отчетност,
като
елемент
на
организацията на партньорството.

Неидентифициране и непредприемане на действия за елиминиране на
пропуските и недостатъците в изградените ОТНОШЕНИЯ
1

Риск
Липса на ефективно и последователно управление
на партньорството

Намаляване на риска
Гаранции за това, че ключовите роли
са разпределени и ролята на найопитният служител (шампион) се
изпълнява от лице, което разполага с
достатъчно сили и време, което да

2

Местната власт не разполага с достатъчно
административен капацитет за управление на
обществени поръчки, договаряне на условията и
промяна на процеса на управление на промяната.

3

Липса на доверие в рамките на партньорството

4

Неучастие на някои от ключовите заинтересовани
страни

5

Партньор не цени усилията и работата на персонала,
не се грижи за служителите, не им осигурява
адекватни условия на труд и възможности за
професионално развитие

посвети
на
развитието
на
партньорството.
Изграждането на партньорства не е
лесно и в голяма степен зависи от
междуличностите
и
управленски
умения на ръководителите, които
носят отговорност за развитието и
функционирането на партньорското
обединение.
Подкрепата и постоянният интерес и
ентусиазъм на нивото на висшето
ръководство
са
основополагащи
условия
за
развитието
и
съхраняването на партньорството.
Равнището на ангажираност също е от
критично важно значение. На всички
нива ще бъде необходимо да бъдат
изградени нови типове отношения,
включително
в
рамките
на
партньорските организации. Силните
ръководни
умения
са
от
жизненоважно значение.
Експертните познания в областта на
управлението на промяната на всички
партньори също винаги ще бъдат
задължително условие за постигането
на успех.
Изградете ефективна управленска
структура.
Организирайте съвместни семинари,
които улесняват изграждането на
доверие и взаимно разбирателство по
стоящите на дневен ред въпроси.
Абсолютно необходимо е получим
подкрепата на всички ключови
заинтересовани страни. Изключването
на такава страна може да има
дълготрайни негативни последствия
по отношение на постигането на
целите на партньорството.
Организирайте сесия за генериране на
идеи на възможно най-ранен етап за
идентифициране на всички ключови
заинтересовани страни.
Правете периодични прегледи на
списъка на тези страни, за да бъдете
сигурни че той е изчерпателен.
В случай че са сключени прекалено
много договори и липсва гъвкавост,
която позволява гладкото протичане
на бизнес процесите и те не могат да
бъдат препроектирани, така че да се
възползват от уменията на служители,
работещи в рамките на други екипи,
единствената възможност с която
разполагат партньорите може да бъде
да намалят броя на персонала или да

6

Справедливи договори, които не са сключени
единствено с оглед постигане на целите на
партньорството.

7

Отношенията между партньорите в рамките на
обединението претърпят промяна, която води до
оттеглянето на ключов партньор.

предоговорят условията на труд и
заплащане.
Синдикатите защитават служителите
си, следейки за спазването на
условията на трудовите договори, а
новонаетите служители са защитени
от Кодекса на работната сила.
Партньорите
трябва
да
бъдат
насърчавани да ползват гъвкави
механизми
за
материално
стимулиране, както и да предоставят
на служителите възможности за
обучение и професионално развитие
при условия на равнопоставеност.
Изберете подходящия договор за
конкретните
обстоятелства.
Договорите са необходимост както
при изцяло публичните така и при
публично-частните партньорства.
Проучванията показват, че при
успешните партньорства се сключват
два вида договори:
1. Партньорско споразумение,
което съдържа описание на
високо ниво на процесите,
например разпределение на
печалбата и обхват, структура
и роля
на
борда
на
партньорското обединение и
отношенията и правилата за
поведение
на
отделните
партньори.
2. Еднократни договори, които
съдържат
описание
на
обхвата, работната програма
и стандартните условия.
Това гарантира, че договорите ще
продължат да се изпълняват дори в
случай на разпадане на партньорското
обединение, макар и не с оптималната
гъвкавост,
която
предполага
съществуването на партньорското
обединение.
Независимо
от
качеството
на
партньорството,
съществува
вероятност
за
периодичното
възникване на затруднения.
Необходимо е да се създаде
механизъм за разрешаване на
конфликти, който да бъде съгласуван с
всички партньори още на етапа на
водене на преговори.
Създайте съвместен стратегически
съвет на партньорското обединение,
който заседава редовно за обсъждане
на стоящите на дневен ред въпроси.
Създайте общ регистър на рисковете и

8

Неподходящи форми на партньорски отношения и
възприети погрешни подходи за комуникация.

9

Липса на стратегии за гарантиране на устойчивостта
на отношенията, включително на етапа на
функциониране на партньорството.

правете редовни прегледи по време
на целия срок на изпълнение на
договора.
При вероятност от появата на
проблеми,
проведете
съвместна
дискусия за намирането на решение,
преди риска и неговото въздействие
да се проявят.
Наблюдението и оценките трябва да
бъдат честни и прозрачни.
Местните власти е необходимо ясно
да осъзнават основата, върху които
почива
и
се
гради
тяхното
партньорство, както и каква форма на
партньорски отношения желаят да
изградят и поддържат, за да бъдат в
състояние да поддържат договорната
структура и механизма на разплащане,
относно
които
са
постигнали
споразумение.
В партньорското споразумение са
описани целите и оперативните
изисквания относно дейността на
партньорството.
Определете каналите за формална и
неформална
комуникация
и
формулирайте
стратегия
за
консултации.
Определете
параметрите
и
съгласувайте
структура
на
партньорското споразумение и ясни
отговорности за изпълнението на
договора.

Недобра и непълна оценка и неадекватно планиране на ОРГАНИЗАЦИОННОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ на промените

1

2

Риск

Намаляване на риска

Липса на яснота за статуса на
партньорството, а от тук и
неразбиране на процеса и
ангажиментите или вътре в
организацията, или вън с
различните страни в
партньорството.

Изработване на споразумение за партньорство колкото
може по-рано, в което се излагат подробно
ангажиментите на всички страни.

Структурата и културата на
местния орган не са подходящи за
изграждане и поддържане на
стратегически партньорства.

Осигурете ангажираността на членовете на всички
етапи на подготовката и по време на целия период на
споразумението.

Определят се и се постига договореност за протоколи
за партньорство.

Дръжте персонала напълно информиран за плановете

ви за развитие на стратегически партньорства.
3

Подобренията не отговарят на
очакванията на Съвета и/или
обществеността.

Сделките, които печелят с прозрачността си за крайния
потребител, може да породят нереалистични
очаквания за скоростта и обхвата на подобряване на
услугата.

Осигурете събирането на данни далеко преди
възлагането на договора, за да направите сравнение и
да отчетете очакванията за подобряване на услугата.

Измервайте удовлетвореността на потребителите и
управлявайте техните очаквания. Това изисква проактивна роля на местните органи преди и по време на
действие на споразумението за партньорство.
4

Инициативата за партньорство е
несъвместима с други договори
или инициативи на местните
органи.

Оценете финансовите и нефинансови последици на
новата организация върху съществуващите договори,
ангажименти и инициативи.

Рискове, свързани с неумението категорично да се формулират и тестват
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И АРГУМЕНТИ в полза на
партньорството:

Риск

Намаляване на риска

Неотпускане на ресурси за
съответната дейност поради
опасения, че инвестицията във
време и ресурси ще бъде
безплодна, тъй като
предложенията може да не
представляват стойност за пари
или да не бъдат социално
поносими

Този риск се управлява като се приемат добре
структурирани процеси при разработване на общ
бизнес казус

Липса на яснота за това кога ще се
реализират финансовите ползи и
финансови средства не идват от
партньора от частния сектор.

Осигурете точен финансов план.

3

Няма обективен подход към
споделянето на разходите

Организирайте текущо работни срещи за
управление на риска.

4

Твърде високи са разходите за
изграждането на партньорството и
договорирането

Стъпете върху добри примери от миналото.
Управлявайте правните консултанти и се стремете
договорите да бъдат кратки и прости.

1

2

Прави се задълбочена финансова оценка,
включително и модел за социална поносимост, и
оценка на потребностите.

Осигурете предоставянето на гаранции и на ранен
етап от преговорите получете доказателства за
достъп до финансиране.

Изгответе цялостно споразумение за партньорство
и го допълвайте с договори за предоставяне на
услуги, основаващи се на спецификации на
продуктите.
5

Някой от партньорите не
изпълнява изискванията на
договора.

Направете прости, в които от началото да е ясно
кой за какво отговаря и кога.

Изберете си правилния партньор.

Осигурете наличието на логичен механизъм за
преглед и евентуално прекратяване на отделни
пакети от услуги, така че лошото изпълнение в

една област, ако не се преодолее дори и след
съвместните усилия за това, да не проваля цялата
сделка.
6

Партньорът от частния сектор се
сблъсква с финансови трудности.

Помнете, че това е партньорство и че трябва
отрано да се водят разговори, ако такава ситуация
възникне, за да може всички страни да са
информирани за нея и да може да се обсъдят
нужните действия.

Направете договора така, че да третира изрично
такава възможност и да съдържа разпоредби,
които да се справят със ситуацията, ако възникне.
Това се прави във формата на стратегия за
излизане от договореността.

Когато се създава акционерно дружество (АД) с
организация от частния сектор, Съветът трябва да
вземе решение и да ограничи задълженията си по
отношение на загуби на дружеството.
7

Оттегляне на партньора от
публичния сектор.

Проекти с множество публични органи са
изправени и пред риска за оттегляне на един или
повече партньори от публичния сектор. В началото
на проекта всички партньори поемат ангажимент
по отношение на неговите цели. Рискът трябва да
бъде непрекъснато наблюдаван и да се
разработват в най-общи линии алтернативни
стратегии за действия при евентуално оттегляне на
партньор.

8

Инспекцията разкрива лошо
постижение на стойност за пари
чрез партньорството.

Осигурете наличието и редовното прилагане на
подходящи методи на бенчмаркинг и тестване по
време на целия период на договора за
партньорство.

Изградете съвети на партньорството и
гарантирайте влизането в тях на хора, които не са
от изпълнителното ръководство, за да се осигури
обективно управление.
9

Намаляването на конкуренцията
по време на партньорството ще
намали и стойността, която ще се
постигне за парите.

Подходящ бенчмаркинг и пазарно тестване са
абсолютно необходими когато
продължителността на договорите надхвърля 5
години. Да се докаже, постигнатата стойност за
парите не е винаги лесно; методът за това трябва

да бъде описан в договора.

Огледайте критериите за стойност за пари като
изходите от широка референтна рамка и
разгледате такива въпроси като икономическо
възстановяване, устойчиво развитие и социално
включване.

Партньорите трябва да бъдат стимулирани да
осигуряват иновации и подобряване на услугите
по време на целия период на споразумението.
Едно решение в този смисъл е да се сключват
договори за постигане на достижения, а не на
конкретни продукти.

Приложение В: Общи проектни рискове

В долните таблици са обобщени типичните рискове, групирани в осемте категории, изброени в
Раздел 6. Рисковете в тези таблици са общи рискове, които могат да възникнат в
партньорството независимо от областта или областите на услугите, които засягат.

Технически и оперативни рискове

1

Да не се познават промените в търсенето на дадена услуга и затова спецификациите да не
отразяват точно нивата на търсене

2

Да не се предоставят услугите с техните подобрения

3

Неадекватни базисни изчисления, водещи до несъответствия когато се правят сравнения с
действителни и/или бъдещи резултати от проекти

4

Неспособност да се измерят резултатите по отношение на икономии и качество, което
води до лошо управление на проектите

5

Неспазване и липса на оценка на графиците по проектите и свързаните с тях важни
събития, което води до осигуряване на недостатъчно или прекомерно много ресурси
и/или недостиг/излишък в бюджета на проекта

6

Неосигуряване съгласувани със заинтересованите страни общи срокове за
резултатите/продуктите от проекта, което води до проблеми в комуникацията и в
очакванията

7

Липса на подходящи санкции/пенали при неизправност в продуктите/резултатите на
проектите

8

Липса на ясно определение на нивото на експертиза/ресурси/капацитет, които ще бъдат
ангажирани

9

Вътрешен натиск, който води до изработването на неадекватен механизъм за
внимателния избор на външни консултанти

10

Въздействието върху съществуващи договори не е обмислено достатъчно

11

Различните изходни пунктове на страните, участващи в партньорството. Пораждат
оперативни трудности

12

Различни нива на очаквания и изисквани резултати за страните, участващи в
партньорството

13

Натиск вътре в управляващите органи да се постигат “бързи победи” , което може да стане
за сметка на дълготрайните ползи

14

Неизработени и неспазвани споразумения за нивото на услугите

15

Не се спазват целите за непрестанно усъвършенстване

16

Не се разбира какъв е капацитетът на партньора

17

Няма ясна визия за публично-публично партньорство

18

Няма ясна визия за публично-частно партньорство

19

Не е установена собствеността на услугата/ управлението на информацията

20

Липса на координация и структура, която да работи по проектите, основаващи се на
партньорство (освен по собствени проекти)

21

Прекомерно амбициозен подход към управлението на промяната, при недостатъчен
подкрепящ инструментариум

22

Липса на стандарти за управление на проекти/ програми и за осъществяване на ролята на
ръководител на проект

23

Слабо управление на проект/ програма, водещо до непредвидено завишение на
разходите и закъснение в изпълнението

24

Неадекватни управленски ресурси за изпълнение на стратегията

25

Промени в услугите, изисквани от партньора (в резултат на прегледи на ‘най-добрата
стойност”, инспекции, бенчмаркинг или вътрешни и външни одити)

26

Промяна в обема на изискваните услуги

27

Притежавани/ управлявани от партньорството активи са унищожени от пожар,
наводнение или от трета страна (авария, вандализъм, т.н.)

28

Притежавани/ управлявани от партньорството активи причиняват щети или физическо
увреждане на трета страна

29

Необходимост да се спазят на законови изисквания и отговорности

30

Липса на експертиза в управление на риска

31

Професионална помощ и експертиза, напр. правна, не е поискана в правилния момент

32

Ролята по управлението на договора/ партньорството не е достатъчно определена

33

Неприлагане на ефикасна система за управление и наблюдение на здравето и
безопасността на персонала в рамките на цялото партньорство

Политически рискове
1

Различните подходи към политическите структури (напр. кабинет или комитети) пораждат
непоследователност

2

Националните проекти не постигат обещаното

3

Ударението пада върху “регионалното управление” и това кара органите индивидуално
да се борят за оцеляване

4

Политическото ръководство се променя, което води до конфликти вътре в организацията

5

Промени във функциите на местните органи, напр. соц.надбавки

6

Препоръките на експерт-счетоводителите или одиторите променят фокуса/ приоритетите
за органа.

Рискове, свързани с интересите на заинтересованите страни
1

Неумение да се ангажира всеки орган-партньор във взаимно изгодни взаимоотношения

2

Неумение да се насочи вниманието на партньорството върху обслужването на клиентите

3

Партньорите не успяват да изпълняват индивидуалните си отговорности за предоставяне
на услуги

4

Прекомерно/ недостатъчно разчитане на участието на партньорите

5

Неумение да се сътрудничи по ключовите технологични решения

6

Неумение дейността да се идентифицира/симулира/споделя/равнява по добрата
практика

7

Нивото на влияние е различни при различните партньори

8

Нивото/ обхватът на делегираните правомощия е различно при различните партньори,
което води до конфликти

9

Значителните различия в организационната култура сред партньорите се подценяват

10

Конфликти между местните цели и приоритети и тези на партньорството

11

Липса на съвместен подход към докладването на инцидентни и извънредни разходи

12

Неадекватни интегрирани механизми за реакция на големи инциденти

13

Репутацията и имиджът на един партньор са засегнати от действия на другите партньори

14

Несъответствие в разбирането на рисковете от публичния и частния сектори

15

Неизработена подробна и постоянно действаща комуникационна стратегия

16

Невключване на всички ключови заинтересовани страни

17

Липса на доверие в партньорството

18

Липса на стратегия за устойчиви взаимоотношения след подписването на договора

Финансови рискове
1

Неопределени и неизработени разходи за обществените поръчки

2

Неточно определена социалната поносимост на проектите/ програмите в перспектива

3

Неспособност да се постигнат икономии чрез точното прогнозиране на необходимите
разходи и ресурси

4

Недостатъчна финансова подкрепа за завършване на проектите

5

Икономиите за финансиране на цяла програма не са постигнати достатъчно бързо, или
въобще не са постигнати

6

Промените в начина, по който търгуват или оперират организациите засягат и тяхната
позиция по отношение на ДДС

7

Неуспешно партниране в набирането на средствата нужни за изпълнението

8

Данъчни промени засягат социалната поносимост преди или след подписването на
договора

9

Неочаквани финансови разходи

10

Индексите за движение на цените са с различна стойност от тази, която е приета във
финансовия модел или договорния индекс

11

Непланирани изменения в лихвените проценти

12

Подценена стойност на застраховките

13

Разчетите за разходите са неточни и това се отразява при бъдещо изпълнение на даден
проект

Организационни, управленски и свързани с човешките ресурси рискове
1

Иновативната природа на преобразованието е неприемлива или неразбрана в службите

2

Не са адресирани последствията за човешките ресурси, включително и разходите за
пенсии.

3

Липсата на умения както вътре в организацията, така и навън на пазара води до проблеми
с ресурсите

4

Неспособност да се привлекат персоналът (и профсъюзите) в името на промяната

5

Неспособност да се изградят нови структури за набиране/повишаване/кариерно
израстване на персонала

6

Неспособност да се идентифицират и осъществят подходящи обучителни програми
навреме

7

Липса на яснота, точност и пълнота на работните досиета и ведомостите за заплатите за
прехвърляните служители

8

Липса на адекватна информация за наблюдение на изпълнението

9

Различаващи се отдели по човешки ресурси, всеки със собствени политики и процедури,
което води до объркване по това коя политика или процедура да се следва

10

Прилагане на две сходни, но не тъждествени условия на трудови отношения –
въздействия върху духа на служителите, които изпълняват сходна работа, но при различни
условия на труд

11

Персоналът не е в състояние да се адаптира към новите роли, отговорности и култура на
партньорство

12

Служители се изпращат временно на друга работа и вследствие на това се смята, че
всъщност е станало прехвърляне в друго предприятие

13

Липса на яснота за отговорността за изпълнението на персонала, дисциплината, т.н.

14

Разнопосочни практики на набиране на персонал, водещи до оспорване на назначенията
и уволненията

15

Различни механизми за уреждане на индивидуалните конфликти

16

Липса на ясно съгласувано ръководство на партньорството

16

Липса на ефективно ръководство на партньорството

Рискове в обществените поръчки
1

Практическата опция за оттегляне не се разбира ясно

2

Изработват се нереалистични процедури и жалони

3

Неуспешно се управляват различните очаквания вътре в организацията

4

Неуспешно се управляват различните очаквания извън организацията

5

Липсва ясна съпричастност към ключови въпроси/ процеси

6

Комуникацията в публичните партньори е слаба

7

Базисните изисквания са неприемливи са доставчиците

8

Не се прилага конкурентният подход при окончателните преговори

9

Няма реални критерии за оценка (включително и на надеждността) когато се подбират
предпочитаните доставчици

10

Липсва достатъчно информация за преглед на разходите/възможностите/наличността на
външните консултанти

11

При обществените поръчки не се отчитат критично важни фактори за бизнеса

12

Неспособност да се постигне бърз успех, за да се демонстрират ползите

13

Недостатъчно търсене/ конкуренция на пазара

14

Неточни и неадекватни предположения на партньорите по отношение на стойността и
рисковете, свързани с предоставянето на услугата

15

Липса на яснота или дефиниции в спецификациите за продукта и други изисквания

16

Не е изработена задължителната по закон минимална структура на предложенията

17

Липса на гъвкавост в договора за партньорство

18

Недостатъчна експертиза за провеждане на обществените поръчки в съответствие със
законовата и политическата рамка

Правни рискове
1

Правни ограничения (напр. Закон за защита на данните) предотвратяват или забавят
присъединяването към и работата в партньорство

2

Партньорството е зависимо от съществуващите активи и правата върху активите, закупени
от него

3

Конфликт по отношение правата на интелектуална собственост

4

Недостатъчно проучени прехвърляемостта на лицензиите и на договорите с трети страни

5

Промените в услугите, изисквани от приети нови закони или наредби или изменения на
съществуващи закони или наредби

6

Неспазване от даден партньор на съответните закони и наредби (включително и по
отношение на телекомуникациите, здравето и безопасността, защитата на данните и
човешките права) или партньор причинява нарушение на нормативната уредба от Съвета

7

TUPE оспорва временната размяна на персонал между партньорите

8

Нарушения на законодателството за обществените поръчки

Търговски рискове
1

Недостатъчно налична информация за преглед и определяне на
капацитета/уменията/ресурсите

2

Подценени управленски проблеми, свързани с културната приемливост на промяната

3

Неизграден процес и механизъм за комуникации

4

Политическата приемливост не е достатъчно изпробвана и това води до вътрешни
конфликти

5

Невъвличането на заинтересованите страни води до неразбиране на обхвата и
изискванията

6

Нещо в проекта куца - той показва неконтролирано отклонение от първоначалните цели

7

Незадържането на под-изпълнителите води до спорове

8

Възприемането от страна на потребителите е по-ниско/ бавно от предвиденото

9

Партньорството не отговаря на очакванията на потребителите за подобрена услуга

10

Партньорството не разбира изискванията на потребителите поради текущото ниво на
консултации с обществеността

11

Партньорството не успява да идентифицира промяната/ еволюцията в изискванията на
потребителите

12

Изискват се промени в обема на услугите, надхвърлящ определените параметри, които не
са планирани

13

Усещането за застрашено “владение” намалява подкрепата от страна на ръководството

14

Ползите от услугите не могат да се усетят достатъчно бързо

15

Липса на последователно внимание от страна на старшите ръководители

16

Липса на яснота по отношение на изпълнителните правомощия и контрола

17

Липса във всички органи на властта на последователно внимание/ разбиране към
членовете

18

Качеството, състоянието и количеството на активите, мебелите и офис оборудването,
инструментите и машините, т.н., които ще се прехвърлят в партньорството не са
достатъчно дефинирани и с правилно определени цени

19

Не е добре оценена пригодността на съществуващите помещения или активи, които ще се
използват от партньорите

20

Различията в застрахователните политики, прилагани от различните партньори, може да
доведат до несигурност в случай на щети и съдебни спорове

21

Липса на разбиране за външните фактори, влияещи върху ежедневните операции, които
могат да се отразят на цялостната работа по предоставяне на услугата

Приложение Г: Корпоративни рискове и рискове, свързани с
електронното управление

В долните таблици са дадени за разглеждане специфичните рискове, с които съгласно
проучванията се сблъскват властите пионери в тази област в своите партньорства за
предоставяне на корпоративни услуги и услуги в Е-управление. Където е подходящо тези
рискове са групирани в същите категории както общите рискове, посочени в Приложение Б.

Технически и оперативни рискове
1

Неефективна стратегия за интеграция на новите системи с отделните ИТ системи на
местните власти

2

Липса на стратегия за изработване на нов дизайн на бизнес процеса

3

Липса на обучение за потребителите

4

Неизградени управленски стандарти за информацията/ знанието (напр. протоколи за
размяна на данни, уникални идентификатори)

5

Службите не съумяват да управляват ИТ взаимоотношенията и/или проекти си

6

Съпротива на отделянето на бак/фронт офиси

7

Липсата на ангажираност на висшето ръководство и разбиране на е-управлението
намалява желанието за промяна

8

Високото ниво на професионална съпротива (напр. в рамките на функцията за планиране)
означава липса на подкрепа за присъединяване на средното управленско ниво

9

Липсата на подходящи модели/ софтуер за удостоверяване на автентичността забавя
присъединяването

10

Новите канали не са способни да използват текущо информационните формати

11

Технофобия и изискване да се докаже пред ръководството/ членовете, че “ИТ ще върши
работа”

12

Въздействието върху съществуващите лицензии (напр. софтуер) на местните органи не е
било точно оценено

13

Предложените от партньорите решения в областта на ИКТ и свързаното с тях
преустройство на бизнес процесите не отговарят на изискванията на Съвета по отношение
на изпълнението, наличността, функционалността или обема

14

Предложените от партньорите решения в областта на ИКТ и свързаното с тях
преустройство на бизнес процесите не отговарят на изискванията на спецификациите за

резултатите
15

Неадекватност на лицензите и разрешенията

16

Недостатъчно планирани непредвидени събития, сигурност на данните и възстановяване
при бедствия

17

Увеличение на неоторизираните дейности поради това, че предоставянето на електронни
услуги е анонимно

18

Лоша одиторска пътека за това защо някои решения или изменения в ключови документи
не са направени

19

Разширяване на случаите на неоторизиран достъп до активите, дължащо се на слабите
мерки за сигурност

20

Липса на отчетност за решенията, тъй като електронната обработка може да позволи
анонимна обработка

Политически рискове
1

Непостигнато социално включване по отношение на достъпа до услугите

2

Непостигнат достъп до услугите на географски принцип

3

Смяната в политическата власт в даден период променя и ударението върху еуправлението

4

Управлението не успява да постигне техническите стандарти

5

Въпросите на сигурността на информацията, идентификацията, т.н. не са разрешени в
национален план

6

Нови правителствени наредби/ стратегии променят ударението върху е-управление

Финансови рискове
1

Пропуски или неадекватност в технологията водят до забавяне и/или непредвидени
разходи

2

Забавяне и/или непредвидени разходи в резултат на проблеми в съвместимостта,
интеграцията и/или интерфейса

3

Партньорът конфигурира прехвърлените процеси по такъв начин, който поражда
непредвидени разходи за Съвета

4

Непредвидени промени в разходите за лицензиране и носителите

5

Повишен риск за дублиране на транзакциите при електронна обработка

Рискове, свързани с управлението на организацията, човешките ресурси
1

Електронното предоставяне на услугата не се разбира напълно в службите

Рискове в обществените поръчки
1

Липса на стандартизация в обществените поръчки, за да се изясни ролята на ИТ при
присъединяването

2

Техническата инфраструктура е неадекватна, за да продължи развитието

3

Липса на клиентски контрол върху ИТ

4

Новите технологии не показват работа според обещаните стандарти

5

Темповете на промени в технологиите изпреварват вече направените инвестиции

Правни рискове
1

Законите за защита на данни/ човешки права пречат за присъединяването

Търговски рискове
1

Обществеността се съпротивлява на промяната и не използва новите канали

2

Гражданите не разбират концепцията на е-управление

3

Електронното предоставяне на услуги се смята по скоро за “надбавка”, а не за подобрение

4

Новите канали не могат да станат бързо достъпни, за да отговорят на търсенето от
обществото

5

Вирус вкаран в системата за бизнес операции

Приложение Д: Рискове свързани с образованието,
здравеопазването и социалните услуги

В долните таблици са дадени за разглеждане специфичните рискове, с които съгласно
проучванията се сблъскват властите пионери в тази област в своите партньорства за
предоставяне на услуги в образованието, здравеопазването и социалните дейности. Където е
подходящо тези рискове са групирани в същите категории както общите рискове, посочени в
Приложение Б.

Технически и оперативни рискове
1

Не е включена общността и доброволческия сектор в управлението на услугите

2

Неразбиране на определените по закон отговорности

3

Службата може да бъде на подчинение на два различни инспектората, което да доведе до
различия и противоречия в стандартите и изискванията

4

Липса на разбиране и езиково объркване на разликата между управление на риска в
отделен случай и управление на риска в партньорство/ проект

5

Неадекватна организация на отговорността за постигане на задачите на обучението,
например по отношение на стандартите за социалните грижи

Политически рискове
1

Неразбиране на чувствителните моменти при предоставяне на интензивни грижи за
хората

2

Промяна в политиката и подхода на централните власти

Рискове, свързани със заинтересованите страни
1

Конфликти около професионални или клинични въпроси на качеството

2

Не са ангажирани всички релевантни агенции в подкрепа на партньорството

3

Мненията на местните семейства не се вземат предвид при развитието на партньорството

4

Не са ангажирани обичайно изключените групи

Рисково на организационното управление, човешките ресурси

1

Несигурност по отношение на определените по закон длъжностни лица (напр. одобрени
социални работници, директор на службата за социални услуги, служител за сектор 151,
т.н.)

Правни рискове
1

Евентуална липса на яснота за отговорния орган в партньорството и стандартите, които
трябва да се спазват

Приложение Е: Рискове в областта на транспорта и околната
среда

В долните таблици са дадени за разглеждане специфичните рискове, с които съгласно
проучванията се сблъскват властите пионери в тази област в своите партньорства за
предоставяне на услуги в областта на транспорта и околната среда. Където е подходящо тези
рискове са групирани в същите категории както общите рискове, посочени в Приложение Б.

Технически и оперативни рискове
1

Недостатъчни гаранции за дизайна от под-изпълнителите

2

Слабо управление на веригата за доставки, което рефлектира върху предоставянето на
услугите

3

Липса на акуратност в инвентарните описи и проучванията

4

Подземните мрежи се оказват в по-лошо състояние отколкото се е очаквало

5

Закъснения причинени от комуналните предприятия/ законните предприемачи

6

Увреждане на околната среда по време на операциите

7

Непредвидени условия в подпочвения слой/на обекта, включително и постройки

8

Вандализъм

9

Лошото време забавя предоставянето

10

Латентни дефекти – в съществуваща и нова апаратура

11

Противопоставяне на обществеността срещу проекта

12

Екологични демонстрации в резултат на противопоставянето на проекта

13

Формални процеси, например за одобряване на плановете, забавят процеса

14

На обекта намерени заразени или опасни материали

15

Инсталираното оборудване и апаратура не отговарят на изискваните стандарти

16

Опасение по отношение на безопасността – дали новият доставчик ще внуши доверие.

Рискове, свързани с интересите на заинтересованите страни
1

Недостатъчни връзки и консултации с обществеността

2

Прекомерна увереност, че щом има процес на консултиране, няма да възникнат
проблеми

Финансови рискове
1

Неспазване на изискванията за финансиране

2

Надхвърляне на бюджета за капиталови разходи

Рискове, свързани с организационното управление, човешките ресурси
1

Лошо управление и надзор на договорите, включително и на цялата верига на снабдяване

Търговски рискове
1

Изменения в стандартите за проектиране и Кодексите за практиката

2

Необходимост да се прави ново проектиране поради дефекти в първоначалния проект

3

Искове срещу партньорството от трети страни

Приложение Ж: Референтни документи

Настоящият документ не е замислен като единствен източник на съвети, а по-скоро като
разработка, която да даде достатъчно напътствие на управленския орган в процеса на
управление на риска като част от неговите предварителни и последващи фази, осъществявани
от партньорствата за предоставяне на услуги. Други източници на информация, към които
може да се обърне един орган, за да разшири познанията си за риска, са изброени по-долу:

1. ODPM Целева група за стратегически партньорства (SPT) Преосмислянето на
предоставянето на услуги (т. 1-5)
2. Последствия от електронното предоставяне на услуги в публичния сектор за
осъществявания одит
3. Стойността на риска – Подобряване на управлението на риска в органите за местно
самоуправление (Комисия по одит)
4. Стандарт за управление на риска: Институт по управление на риска, Асоциация по
застраховане и управление на риска и АЛАРМ – националният форум за управление на
риска в публичния сектор
5. Ръководство по анализ и управление на проектния риск: Асоциация по управление на
проекти
6. OGC: Ръководство по добри практики

