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ГЛАВА 1
ВСТЪПЛЕНИЕ
ЗАЩО РАЗРАБОТИХМЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ …
През 2006 и в началото на 2007 г., Министерство на вътрешните работи понесе последствията от
няколко яростно критикувани в публичното пространство инцидента, дължащи се на системни
слабости и грешки. За да ги преодолее, през 2006 г. Ръководният съвет предприе Програма за
реформа на Министерство на вътрешните работи, като подобряването на управлението на риска
беше идентифицирано като първото и най-важно направление на работата за нейната реализация.
До голяма степен, този документ утвърждава и доразвива вече формулирани тези, имащи
отношение към управлението на риска, като включва и редица елементи на ключови теми, които
отличават настоящата разработка от предшестващите я документи и в своята цялост я превръщат в
основен инструмент за подобряване на дейността в рамките на министерството:
•

•

•

•

Осъзнаваме, че за да бъдем в състояние да защитаваме гражданите и обществения ред, както
и за да правим това по-добре, е необходимо да управляваме рисковете по-ефективно. Поради
това, една от централните теми, на които е посветен този документ, е акцентът върху
опазването на обществения ред. Именно тази ключова тема отличава настоящата разработка
от други подобни документи, разработени от органи на изпълнителната власт, в които това
послание не е застъпено в толкова висока степен.
Документът не предоставя единствено насоки. Ръководният съвет на Министерство на
вътрешните работи одобри и подписа документ, излагащ основните принципи на политиката
на най-високо равнище, който е включен като елемент на съдържанието на страници 5 и 6 и
демонстрира ангажимента на всички негови членове към подобряване на управлението на
риска в рамките на цялото министерство.
Документът съдържа и пътна карта, която чертае посоката и действията, които следва да
предприемем, за да подобрим управлението на риска, както и начина за измерване на
постигнатия напредък. Тя е разработена под формата на Модел за зрелост на управлението на
риска (Приложение Е) и може да се ползва като инструмент за планиране и за измерване на
постигнатия напредък. По същество, моделът представлява пътека, указва мястото, на което
министерството се намира в момента по отношение на управлението на рисковото поведение,
и това, което е необходимо да достигне. Работата в тази насока продължава в рамките на
цялото ведомство.
Този документ не е израз единствено на конкретна политика. Основаните на „най-добри
практики” насоки за управление на риска, представляват лесно за приложение пособие, което
указва всички стъпки в рамките на процеса, въпреки че последните навярно са познати на
служителите, запознати с предходните указания. Той включва и изчерпателен списък от точки
за контакт, информация относно текущи и планирани обучения и връзки към съответните
стандартни формуляри и документи.

… И КАКВО ЩЕ СПЕЧЕЛЯ, АКО ГО ПРОЧЕТА?
Независимо от ролята Ви в рамките на организацията, запознаването и осъзнаването на ключовите
послания в този документ ще Ви помогне да вършите работата си по-добре. Ще контролирате
дейностите, за които отговаряте, по-уверено и по-рядко ще се изправяте пред неприятни
изненади, като крайната цел е достигането на етап, на който нищо в работата Ви и в тази на
хората, които разчитат на Вас, включително обществеността, не представлява „неприятна
изненада”.
ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ДОКУМЕНТЪТ?

Документът е предназначен за всички служители на Министерство на вътрешните работи и
неговите агенции и служби. Той е валиден в еднаква степен както за членовете на ръководството,
така и за началниците на сектори и отдели, следователите или оперативните работници.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РИСКЪТ?
В настоящите указания се ползва дефиницията на Агенцията за държавна търговия (АДТ), съгласно
която „рискът” е „несигурност на резултата, независимо от това дали става дума за положителна
възможност или отрицателна заплаха”.
Указанията поставят особено силен акцент върху отрицателните заплахи, които потенциално биха
могли да имат изразено негативно въздействие върху опазването на обществения ред и на
доверието на обществеността в способността ни да вършим своята работа.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА?
Управлението на риска е процес на контролиране на равнището на риск и намаляване на ефектите
от него. В рамките на процеса, Министерство на вътрешните работи полага усилия за
минимизиране - макар и незадължително цялостно елиминиране - на заплахите и оптимизиране
на възможностите.
Успешното управление на риска включва:
•
•
•

Идентифициране и оценка на заплахите;
Предприемане на очаквателни действия или такива, свързани с управлението на риска;
Наблюдение на рисковете и преглед на напредъка с цел установяване на необходимостта от
предприемане на действия.

ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА УПРАВЛЯВАМЕ РИСКА?
Както беше посочено по-горе, това ще подобри работата Ви, но по-конкретно:
•

От гледна точка на министерството, една от най-важните причини за управлението на
рисковете е защитата на на обществеността от опасности и заплахи;

•
•

•
•
•

На всички равнища, управлението на риска може да подпомогне вземането на решения, да
защити нашата репутация, предотврати финансови загуби и сведе до минимум смущенията в
дейността;
От гледна точна на групите, натоварени със задачи по осъществяване на дейността, агенциите,
предоставящи обществени услуги, и органите на изпълнителната власт, които нямат ранг на
министерства, основната причина за управление на риска е повишаване на вероятността за
постигане на целите на организациите.
В ежедневен план, управлението на риска може да бъде ключов компонент, който спомага за
изпълнение на значимите програми в техния пълен обем, предвидените срокове, в рамките на
планираните бюджети и с необходимото качество.
Във всички случаи, неуспехът може да подкопае доверието на обществеността в нашата
способност да изпълняваме своите задължения.
Способността за управление на риска е отличителна черта на професионалните и компетентни
организации.

ГЛАВА 2
ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ДЕЙНОСТ БЕЗ
ИЗНЕНАДИ

Тази декларация е израз на нашия ангажимент за ефективно управление на риска и на стандарта,
който ръководството на Министерство на вътрешните работи желае да постигне в рамките на
цялата организация.

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА – ДЕЙНОСТ „БЕЗ ИЗНЕНАДИ”
Ние сме твърдо решени да управляваме рисковете добре с цел да бъдем в състояние да
гарантираме опазването на обществения ред, защитата на гражданите и сигурността на нашето
бъдеще. Намерението ни е да демонстрираме постоянен ангажимент към подобряване на
управлението на риска в рамките на цялата организация.
1. Информираност: „Всички наши служители са информирани и съзнават рисковете,
които засягат обществеността, нашите колеги и дейността ни”
•

•
•

Идентифициране на риска – преките ръководители насърчават служителите в
идентифицирането на риска с оглед свеждане на изненадите в дейността до минимум.
Изкореняване на културата, в която определени служители се винят или считат за прекалено
негативно настроени, поради склонността им към идентифициране на рискове.
Отчетност – ще идентифицираме служители, отговорни за предприемането на действия за
справяне с рисковете.
Комуникация – комуникацията между служителите и ключовите заинтересовани страни,
партньори и доставчици е активна и честа.
2. Компетентност: „Всички служители притежават необходимата компетентност за
управление на риска”

•
•

Обучение – служителите ни разполагат с необходимите инструменти и умения за изпълнение
на своите задължения.
Поведение и култура – висшето ръководство ръководи процеса на промяна чрез личен
пример, гарантирайки че рисковете се идентифицират, оценяват и управляват.
Идентифицирането на рискове от служителите, работещи на „първа линия”, следва да бъде
насърчавано.
3. Управление: „Всички наши дейности се контролират чрез процеса за управление на
риска, а служителите са овластени и в състояние да преодоляват рисковете”

•

Оценка и управление на риска – ще оценим рисковете и ще предприемем действия за тяхното
предотвратяване, контрол или намаляване до приемливи нива. Служителите ни разполагат със
свобода и правомощия да предприемат необходимите действия за преодоляване на
рисковете. При необходимост, се изготвят резервни планове.

•
•

Процес - ще следваме процес на управление на риска. Той ще бъде интегриран с останалите
процеси, включително тези за одит и управление на дейността, както и с процесите на
заинтересованите страни, партньорите в предоставянето на услуги и доставчиците.
Измерване на изпълнението – ще измерим рисковата експозиция, като с времето ще я
намалим. В допълнение, ще измерим и подобрим параметрите на културата на управление на
риска.

Насърчаваме добре обмисленото поемане на риск, експериментаторската нагласа и иновациите.
Наш приоритет ще бъде намаляване на онези рискове, които имат въздействие върху закрилата на
обществения ред, но същевременно ще работим за намаляване на рисковете от финансово и
оперативно естество и тези за нашата репутация.

Дейвид Нормингтън /п/

Лин Хоумър /п/

Джеймз Хол /п/

Постоянен секретар

Главен изпълнителен директор
на Гранична и имиграционна
агенция (BIA)

Главен изпълнителен директор
на Идентификационна и
паспортна служба (IPS)

Мойра Уолас /п/

Хелън Килпатрик /п/

Питър Мейкъм /п/

Генерален директор
Група за безопасност за
намаляване на престъпността и
за общността

Генерален директор
Финанси и контрол

Генерален директор
Наука и изследвания

Кевин Уайт /п/

Саймън Рен /п/

Чарлз Фар /п/

Генерален директор
Човешки ресурси

Директор
Комуникации

Генерален директор
Служба за сигурност и борба с
тероризма

Юли 2007 г.

ГЛАВА 3
КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ РИСКА

Основни принципи
Министерство на вътрешните работи прилага процес на управление на риска, който гарантира, че
рисковете се идентифицират, оценяват, контролират и, при необходимост, ескалират.
Ръководството изрази съгласието си с това, че съществуват задължителни дейности по
управлението на риска, които би желало да се осъществяват в рамките на цялата структура на
Министерство на вътрешните работи, неговите служби и правителствените агенции, които не са с
ранг на министерство. Тези дейности са изброени по-долу.
Всички служители са отговорни за управлението на риска – всяка дейност, която може да се
обърка, има потенциал да засегне обществеността или Вашите колеги. Ако заемате длъжността
ръководител на направление, обаче, отговаряте за управлението на програма или проект или за
елемент на оперативната дейност, като елемент от своята работа е необходимо:
•

•
•
•
•
•
•

Да идентифицирате рисковете, имащи отношение към опазването на обществения ред,
защитата на финансовите интереси на организацията, постигането на нейните цели и
опазването на нейната репутация, ползвайки опита и знанията на служителите от „първа
линия”.
Да степенувате индивидуалните рискове съгласно скала за тяхната оценка, преценявайки
вероятността от тяхното проявление, както и тяхното въздействие в случай на реално
проявление.
Да идентифицирате дейностите необходими за намаляване на риска и действията за неговото
смекчаване, които следва да се предприемат „собствениците” на конкретните рискове.
Да отразявате тези рискове в нарочен регистър.
Да проследявате постигнатия напредък (в идеалния случай ежеседмично, но не по-рядко от
веднъж месечно).
Да проявявате необходимата критичност в разумни граници без да вините служителите за
идентифицирането и насочването на вниманието към рисковете или да ги считате за
прекомерно негативно настроени, поради действията им в тази насока.
Да изградите механизъм за ескалиране на най-сериозните рискове и да ползвате този
механизъм!

Изчерпателен списък на отговорностите в зависимост от конкретните роли ще откриете в Глава 4
„Отчетност и управление”.

Какво да считаме за задължително?
Всички служители, независимо от длъжността, която заемат в рамките на Министерство на
вътрешните работи, неговите служби или други ведомства без ранг на министерство, са
задължени да следват Политиката за управление на риска, описана в предишната глава, както и
основните принципи и практики на управление на риска, изброени по-горе. Ако работите за
служба или агенция без ранг на министерство, е възможно да ползвате алтернативна система за
управление на риска, но независимо от това, от Вас се очаква да следвате тези основни принципи,
които гарантират, че начинът по който управлявате риска е съвместим в главния подход, следван
от Министерство на вътрешните работи.
По отношение на служителите на Министерство на вътрешните работи, насоките, които се
съдържат в настоящия документ, включително рамката за управление на риска, форматът на
регистъра на риска и системата за ескалиране на рискове следва да бъдат считани за
задължителни.

Забележка: Процесът на докладване на рискове, и по-конкретно отразяването на рисковете в
корпоративния регистър и регистъра на Групата, отговаряща за изпълнение на дейността на найвисоко ниво, задължително трябва да бъдат базирани на стандартния формат на регистъра на
риска на Министерство на вътрешните работи. Това гарантира, че независимо от произхода на
рисковете, те се докладват пред ръководството съгласно единен подход.

РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СТЪПКА 1 Прецизно дефиниране на целите
•
•
•

Стратегическа посока
Разбиране на организацията
Обхват на управлението на риска

СТЪПКА 2 Идентифициране на рисковете
•
•
•

Какво може да се случи?
Какво може да се обърка?
По какъв начин и защо може да се случи?

СТЪПКА 3 Оценка на рисковете
•
•
•

Преглед на съществуващите контролни механизми
Определяне на вероятността/въздействието
Оценка на стойностите на риска

СТЪПКА 4 Предприемане на действия по отношение на риска
•
•
•
•

Действие
Толериране
Прехвърляне
Прекратяване

СТЪПКА 5 Преглед и докладване на рисковете
•
•
•
•

Корпоративен
Планове за изпълнение на дейностите
Проекти и програми
Докладване в рамките на отделните направления

СТЪПКА 1 Прецизно дефиниране на целите
• Стратегическа посока
• Разбиране на организацията
• Обхват на управлението на риска
За целите на първата стъпка на процеса на управление на риска, е необходимо да се помислите и
да отговорите на въпроса „Какво се очаква да постигнете в своята работа”, и по-конкретно:
•
•
•

Какво се опитвате да постигнете?
До кога?
Кой носи отговорност за постигането на резултатите?

Това включва:
•

•
•
•
•

Идентифициране и прецизно дефиниране на стратегическите цели на Министерство на
вътрешните работи, които имат отношение към дейността на вашата организация – ако тази
стъпка бъде пропусната, регистърът на риска може да не бъде относим към Вашата работа и да
не може да се ползва като полезен инструмент.1
Познаване и разбиране на Вашата организация, нейните дейности, отговорности и
възможности, както общите и конкретните и цели и плановете за тяхното постигане.2
Идентифициране на връзки с други външни и вътрешни заинтересовани страни.3
Идентифициране на други външни фактори, които могат да засегнат организацията.
Установяване на роли и определяне на отговорности за управлението на риска в рамките на
Вашата организация.

Ключов резултат
Яснота по отношение на това, което се очаква да постигнете както самият
Вие така и Вашата организация – първата стъпка, предхождаща процеса на
идентифициране на рискове.

1

Този етап често се пропуска, което има отражение върху ефективността на регистрите на риска.
Организацията се ползва като обозначение, което може да означава екип. Звено, дирекция, група, агенция или
друга структура на Министерство на вътрешните работи или на друга агенция или ведомство без ранг на
министерство, в което работи съответния служител.
3
В тези насоки, заинтересована страна се ползва със значението на лице или група, която има интерес или е засегната от
Вашата работа или дейност.
2

СТЪПКА 2 Идентифициране на рисковете
• Какво може да се случи?
• Какво може да се обърка?
• По какъв начин и защо може да се случи?

На първо място е необходимо да идентифицираме рисковете:
•
•
•

Известни ли са Ви всички рискове, които застрашават постигането на целите или имат
отношение към Вашата дейност, особено тези, свързани с опазването на обществения ред?
Кой е запознат с тези рискове?
Кой още би могъл да ги познава?

Ако сте в състояние да направите това, е необходимо да съберете заедно съответните служители и
да организирате семинар, посветен на идентифицирането на рисковете. Указания за това ще
откриете в Приложение Б, а списък на лицата, които биха могли да Ви съдействат да направите
това, ще откриете в Глава 6 на Указанията.

Какво може да
се случи?

Какво може да
се обърка?

Как и защо може
да се случи това?

На какво разчитаме, за да
продължим да работим
успешно?

Не забравяйте, че липсата на доказателства за съществуването на риск, не е
равнозначно на липсата на риск! Ако не сте сигурни, че разполагате с изчерпателна
информация относно потенциален сериозен риск, възникнал във Вашата сфера на
отговорност, следва да проверите дали не е необходима допълнителна
информация.

Дефиниране на рисковете
Ако не дефинирате рисковете няма да бъдете в състояние да ги управлявате!
Дефинирането на рисковете е общ проблем и задача, която може да затрудни служителите.
Прецизното формулиране на рисковете, обаче, е от критична важност. Ако това не бъде направено
ще бъде изключително трудно да се предприемат действия за смекчаването на рисковете и да
бъдат изготвени резервни планове. Считаме, че е изключително полезно рисковете да бъдат
формулирани в следния формат:
„Възможно е да се случи определено събитие (причина), което да доведе до случването на
друго събитие (ефект), чиито последствия (за предпочитане изразени в единици, които могат да
бъдат околичествени) имат негативно въздействие.”
Нека разгледаме следните хипотетични примери:

Ресурсите, предвидени за изпълнението на проект в областта на информационните технологии,
не включват необходими технически умения (причина), което увеличава обема на работата за
ползване на съответните ресурси (ефект), а въздействието се изразява в забавяне или
значително увеличение на разходите за изпълнение на проекта.

Необработеният списък на подадени уведомления относно промяна на статута на съдимост
може да включва лица, осъдени за тежки престъпления, чиито данни не са въведени в
Националната полицейска база данни (причина), което би могло да затрудни проверките в
базата данни на Бюрото за съдимост в тези случаи (ефект), а въздействието се изразява в
повишен риск за обществеността.

Това може да бъде обяснено и по следния начин:

ПРИЧИНА – ЕФЕКТ – ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Ако задачата бъде изпълнена добре на този етап, работата ни в последствие ще бъде значително
улеснена, особено предвид това, че ще бъдем в състояние директно да групираме по двойки
потенциалните заплахи и мерките, които е необходимо да се предприемат.
Припознаване („собственост”) на риска
Рисковете не се управляват от „експерти”. След прецизното идентифициране и формулиране на
рисковете, много важна стъпка е те да бъдат „припознати”. Това е различно от отговорността за
предприемане на действия, необходимо за смекчаване или контролиране на определен риск.
Независимо от това, без да сте определили отговорно лице, вероятността от последователно
изпълнение на последващите действията е сравнително малка.
Поради тази причина, би следвало:
•

При възможност, да бъде определено лице, което е в състояние да повлияе на резултата от
събитието по определен начин, както и

•

Това следва да бъде лицето, което е отговорно за постигането на целите в областта, върху
която рискът ще има въздействие.

В действителност, избраните лица, следва да бъдат отговорни за всички рискове, които
застрашават дейността, независимо от това дали са изрично формулирани или не. „Собствеността”
на риска в контекста на рамката за неговото управление просто внася допълнителна яснота и
формализира отговорностите на тези лица.

Не забравяйте!
Собственикът на риска е лицето, което носи отговорност, в случай на проявление на риска.
Собственикът на действието е лицето, което носи отговорност за едно или няколко действия за
смекчаване на риска (възможно е тези действия да бъдат повече от едно). Собственикът на
действието може да бъде едно от няколко лица, които докладват пред собственика на риска.
Възможно е също така собственикът на риска да предприеме едно, няколко или всички планирани
действия.
Ключови резултати
Необходимо е да разполагате със списък на всички ключови рискове, които застрашават постигането на
целите на Министерство на вътрешните работи, особено тези които имат въздействие върху защитата на
обществения ред. Заинтересованите страни и участниците в семинарите следва да се уверят, че списъците
включват всички видове рискове, както е че са реалистични и отразяват действителността.
* Всички рискове трябва да бъдат припознати от конкретно посочени лица, които осъзнават своята
отговорност и разбират своите задължения;
*Необходимо е рисковете да бъдат ясно формулирани и, при необходимост, да бъдат поставени в
конкретни времеви рамки.

СТЪПКА 3 Оценка на риска
• Преглед на съществуващите контролни механизми
• Определяне на вероятността/въздействието
• Оценка на стойностите на риска
Основната причина за оценка на риска е необходимостта от разграничение между ключовите
рискове, които налагат предприемането на комплексни действия за тяхното управление, и други
рискове, които могат да бъдат овладяни по-лесно.
След като рисковете бъдат идентифицирани е необходимо:
а) Да бъде направен преглед на съществуващите контролни механизми
Това включва идентифициране на съществуващите системи за управление и процедури за контрол
на риска и оценка на техните силни и слаби страни.
С други думи, необходимо е да направите преценка на ефективността на съществуващите
контролни механизми за управление на непосредствените рискове, пред които сте изправени.
Уверете се, че информацията, на която разчитате за да направите оценка на риска, е актуална и
валидна.
б) Определете вероятността и въздействието
Вероятността и въздействието на определено събитие винаги се основава на преценка, но за тази
цел могат да се ползват архивни регистри, приложим опит, експертни становища и други
публикувани документи, които гарантират, че преценката ще бъдат максимално обоснована.
Не забравяйте да отчетете и съществуващите контролни механизми, които биха могли на намалят
риска.
Министерство на вътрешните работи ползва петстепенна скала за оценка на вероятността и
въздействието на рисковете (много висока, висока, средна, ниска и много ниска).
ВЕРОЯТНОСТ
Въпрос: Колко вероятно е проявлението на този риск?
Вероятността се ползва за целите на качествено описание на вероятността или честотата на
проявление определен риск. Скалата има три степени – стратегическо ниво, програмно и проектно
ниво и оперативно ниво. Те са описани по-подробно в Приложение В1.
Тази скала ще Ви помогне да прецените дали вероятността от проявление на риска е много висока,
висока, средна, ниска или много ниска.

Вероятност
Вероятността от проявление е повисока от 80 %

МВ

В

Вероятността от проявление на риска
е в диапазона от 51 до 80 %

С

Вероятността от проявление на риска
е в диапазона от 21 до 50 %

Н

Вероятността от проявление на риска
е в диапазона от 6 до 20 %

МН

Вероятността от проявление на риска
е под 5 %

Определение
Стратегическо ниво
Този риск представлява „ясна и непосредствена заплаха” – висока вероятност от
въздействие върху инициативата в определен момент.
Програмно и проектно ниво
Рискът вероятно ще се прояви в рамките на жизнения цикъл на проекта – по-скоро
на някой от по-ранните етапи на изпълнение и нееднократно.
Оперативно ниво
Вероятност от почти ежедневно проявление на риска.
Стратегическо ниво
Вероятност от проявление в определен момент през следващите две години.
Програмно и проектно ниво
Вероятност от проявление в рамките на жизнения цикъл на програмата или проекта.
Оперативно ниво
Вероятност от ежеседмично проявление.
Стратегическо ниво
Вероятност от проявление в рамките на срока на стратегията.
Програмно и проектно ниво
Възможно проявление в рамките на жизнения цикъл на програмата или проекта.
Оперативно ниво
Вероятност от ежемесечно проявление.
Стратегическо ниво
Известна вероятност за проявление в рамките на срока на действие на стратегията.
Програмно и проектно ниво
Не е вероятно рискът да се прояви в рамките на жизнения цикъл на програмата или
проекта.
Оперативно ниво
Сравнително рядко проявление – веднъж на шест месеца.
Изключително редки проявления – много малка вероятност от проявление в рамките
на стратегическата среда или в рамките на жизнения цикъл на програмата или
проекта. В оперативна среда, рискът може да се прояви веднъж годишно или на поголеми интервали.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Въпрос: Колко сериозно би било въздействието върху опазването на обществения ред,
финансовото състояние, репутацията, осъществяването на функциите и задачите или
постигането на целите на Министерство на вътрешните работи?
Въздействието е качественото или количественото изражение на определен резултат, който може
да бъде загуба, щета, слабост или предимство. Не забравяйте, че въздействията на всяко събитие
могат да варират в широк диапазон.
Въздействието върху защитата на обществения ред, финансовото състояние, репутацията и
изпълнението на задачите и дейността се оценява по скала от много високо до много ниско.
Включени са таблици, които онагледяват тези скали на оценка на следните нива:
•
•
•

Скала за оценка на въздействието на корпоративно ниво (Приложение В2) – ползва се на
корпоративно ниво или ниво група за действие или агенция;
Скала за оценка на въздействието на програмно и проектно ниво (Приложение В3)
Скала за оценка на ниво направление (Приложение В4).

СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОРПОРАТИВНО НИВО (включително праговете на групи и дирекции). NB: за целите на
определяне на стойността, винаги използвайте най-високата, а не средната стойност.

МВ

В

С

Н

МН

Защита на обществения ред

Финансово състояние

Репутация

Системна слабост,
отговорността за която се
носи от Министерство на
вътрешните работи и която
излага обществеността на
сериозна опасност и е
налагала предприемането на
действия за смекчаване на
риска.
Системна слабост,
отговорността за която се
носи от Министерство на
вътрешните работи и която
излага повече от 100 000
представители на
обществеността на опасност
и е налагала предприемането
на действия за смекчаване на
риска.
Системна слабост,
отговорността за която се
носи от Министерство на
вътрешните работи и която
излага по-малко от 100 000
представители на
обществеността на опасност
и е налагала предприемането
на действия за смекчаване на
риска.
Системна слабост, която води
до неадекватна защита на
отделните
граждани/общности,
включително неспособност за
разкриване на престъпления
от голям обществен интерес

•

Недостиг на бюджетни
средства в размер над
25 милиона британски
лири
Измами, корупция и
сериозни нередности
на ниво
министерство/ръковод
ство.
Недостиг на бюджетни
средства в размер над
10 милиона британски
лири
Измами, корупция и
сериозни нередности
на ниво директор.

Некомпетентност/злоупотреба
с административна власт или
друго събитие, което руши
общественото доверие или
доверието на ключов
партньор

Некомпетентност/злоупотреба
с административна власт или
друго събитие, което
подкопава общественото
доверие или доверието на
ключов партньор за
продължителен период от
време или в ключов момент.

Непостигане на по-голяма
част от целите на
Министерство на
вътрешните работи

Недостиг на бюджетни
средства в размер над
5 милиона британски
лири
Измами, корупция и
сериозни нередности
на ниво отдели.

Некомпетентност/злоупотреба
с административна власт или
друго събитие, което
подкопава общественото
доверие или доверието на
ключов партньор в
краткосрочен план, например
води до обратен завой в
следваната до момента
политика.
Събитие, което дава повод за
сериозна обществена критика.

Непостигане на една или
няколко от ключовите
дейности на Министерство
на вътрешните работи.

Събитие, което се очаква да
доведе до сериозна критика
от външни заинтересовани
страни.

Не представлява риска за
способността на
Министерство на
вътрешните работи да
демонстрира убедително
постигането на ключовите
цели (съгласно зададените
времеви рамки, бюджет и
т.н.). Непостигане на целите
на повече от една
група/дирекция.

Системна слабост, която води
до неспособност за справяне
с проявите на хулиганство
или други дребни
закононарушения.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Недостиг на бюджетни
средства в размер над
2 милиона британски
лири
Измами, корупция и
сериозни нередности
на ниво средни
ръководни кадри
(равнище G6/G7).
Недостиг на бюджетни
средства в размер под
2 милиона британски
лири
Измами, корупция и
сериозни нередности
на изпълнителско
ниво.

Осъществяване
на
дейността и постигане на
целите
Непостигане на всички цели,
приоритети и ангажименти
съгласно програмата за
дейност на Министерство на
вътрешните работи

Постига се изпълнението
само на една определена
„ключова” цел (т.е.
тенденция към влошаване
на дейността).

Четирите категории рискове (опазване на обществения ред, репутация, финансово състояние и
осъществяване на дейността и постигане на целите) нямат еднаква тежест. Най-важната категория
е опазването на обществения ред. Много малко вероятно е риск, който притежава потенциал да
се отрази сериозно на опазването на обществения ред да бъде оценен с по-висока стойност по
отношение на финансовото му изражение, въздействието му върху репутацията или върху
осъществяването на дейността и постигането на целите.

Предвид категоричния акцент върху опазването на обществения ред, в хода на преценката на
въздействието е необходимо при определянето на стойността в четирите основни категории да не
се стремите към изчисляване на средна стойност на риска. Въздействието на риска върху
опазването на обществения ред може да бъде много по-високо отколкото в останалите категории.
Необходимо е винаги да се ползва най-високата стойност на риска от четирите категории, а не
тяхната средно аритметична стойност. Стойностите не трябва да бъдат агрегирани, тъй като
представляват напълно различни параметри. Ако стойността на риска е ниска съгласно два или три
от зададените параметри, но е висока съгласно трети параметър, въздействието на риска следва
да бъде отчетено като високо.
Как да определяме стойностите на въздействието чрез матрици?
Рисковете следва да се оценяват въз основа на описанието, което в най-висока степен съответства
на потенциалното въздействие на оценявания риск. Например, ако потенциалното въздействие на
риска е на ниво направление, то рискът следва да продължи да се управлява на това ниво. Ако,
обаче, профилът на въздействието кореспондира на описанието на въздействието на по-високо
ниво, например на ниво дирекция, група или корпоративен регистър, в резултат на промяна на
политиката, например, следва да предложите рискът да бъде ескалиран на по-високото ниво въз
основа на предложение на съответния отговорен директор. Моля, не забравяйте, че този
документ предоставя единствено насоки и решението относно това дали един риск да бъде
ескалиран или не, често се взема в резултат на дискусии между служителите, които считат, че това
е необходимо, и съответните ръководители, които имат по-широк поглед върху съответната
заплаха.

При оценката на въздействието, е необходимо да се провери и стойността и описанието на
риска, ситуиран непосредствено над (или под) нивото на оценявания риск. Ако правите оценка
на рисковете на програмно и проектно ниво е добре да проверите дали съответният риск няма и
корпоративно въздействие. Това е важно по отношение на преценката на необходимостта от
ескалиране. Възможно е да сте идентифицирали риск, който е следвало да бъде установен от
Вашия директор или от ръководството на Министерство на вътрешните работи – управлението на
риска понякога може да бъде свързано с „вдигането под тревога”, целящо повишаване на
информираността на служителите относно определен проблем. Не се притеснявайте ако след
надлежна преценка, Вашият директор, ръководителят на отдела или звеното решат, че
ескалирането на риска не е необходимо. Ключовата цел е вниманието им да бъде насочено към
съответния риск, така че ако изпитвате съмнения не се колебайте да потърсите съвет.

в) Оценете сериозността на риска
Целта на тази стъпка е да Ви предостави възможност да прецените обхвата на действието, което е
необходимо да се предприеме с оглед управление на конкретния риск. След като сте определили
вероятността от проявление на определено събитие и неговото въздействие, двете стойности
трябва да бъдат комбинирани, за да се определи сериозността на риска.

Министерство на вътрешните работи прави това посредством матрица „5х5”. Тази матрица е
описана в Приложение В5.
За да получите профила на риска е необходимо е да нанесете рисковете върху матрицата.

Въздействие

Решетъчна матрица за управление на риска.
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Вероятност

Забележка: Оценката на риска е интерактивен процес. След като нанесете рисковете върху
матрицата, е възможно да стигнете до заключение, че степента на сериозност изглежда твърде
висока. В подобни случай е необходимо да проверите своите допускания повторно и да направите
преглед на стойностите на вероятността и/или въздействието.
Тенденция в развитието на риска
След извършването на текуща и предходна оценка на риска можем да установим и съответна
тенденция. Тя ще бъде стабилна или сочеща в посока повишаване или намаляване на риска, което
се обозначава със стрелки в съответната посока (хоризонтални, сочещи нагоре или надолу). За
примери за документиране на този тип определяне на стойности на риска виж Приложение Г.
Близост във времето
Пояснението по-долу показва близостта във времето на момента на действително проявление на
риска съгласно направената от Вас преценка. Тази близост може да бъде обозначена по някой от
следните начини:
•
•
•
•

черен цвят – непосредствена заплаха от проявление на риска в рамките на следващия
месец.
червен цвят – заплаха от проявление на риска в рамките на следващите три месеца.
оранжев цвят – заплаха от проявление на риска в рамките на следващите шест месеца.
зелен цвят – заплаха от проявление на риска в рамките на следващата година.

Ключов резултат
След тази стъпка, би следвало да разполагате със списък на рискове,
оценени по своята степен на сериозност, както и да знаете при кои рискове
заплахата от проявление се повишава, кога и - в случай на действително
проявление – в какво ще се изразява то. Тази информация Ви предоставя
възможност да разберете по-добре относителния приоритет на
предприемането на по-нататъшни действия. Последователността на
цветовите обозначения визуализират съответните сигнали или
предупреждения по ефективен начин.

СТЪПКА 4 Предприемане на действия по отношение на риска
СТЪПКА 4 Предприемане на действия по отношение на риска
•
•
•
•

Действие
Толериране
Прехвърляне
Прекратяване

Предприемането на действия включва няколко практически стъпки, свързани с управлението и
контрола на рисковете и често насочени към намаляване на вероятността от проявление, степента
на въздействие или и двете.
Без този етап, управлението на риска е единствено бюрократичен процес, който протича изцяло на
хартия.
Предприемането на едни и същи действия по отношение на всички рискове не е задължително
В настоящите указания Министерство на вътрешните работи е възприело терминологията,
ползвана в предишните публикувани указания, т.е „предприемане на действие”, „толериране”,
„прехвърляне” или „прекратяване” съгласно Стандарта за управление на риска на АДТ и
Указанията „Prince2”.
Старите термини, ползвани от Министерство на вътрешните работи са обозначени със скоби, което
позволява да се види, че основополагащите принципи остават непроменени.
•

Предприемане на действие (или намаляване) – избирателно извършване на управленско
действие посредством прилагането на вътрешен контролен механизъм за намаляване на
вероятността от проявление или въздействието на риск, с цел той да бъде сведен до
приемливи нива. Например, предприемане на действия за смекчаване на риска или
изготвяне на резервни планове.

•

Толериране (или приемане) – основаващо се на добре преценена информация решение за
приемане на вероятността от проявление или последствията на определен риск.
Например, възможностите за предприемане на действия по отношение на някои рискове
могат да бъдат ограничени, разходите за това да не бъдат пропорционални на очакваните
ползи или от гледна точна на апетита за риск на организацията рискът да бъде преценен за
управляем. Ако предприемете този курс на действие е необходимо да разполагате с
изготвен резервен план за преодоляване на въздействието на риска, в случай на
евентуалното му проявление.

•

Прехвърляне – прехвърляне на отговорността или тежестта за евентуалната загуба на друга
страна посредством, например, застраховка. Бележка: Ползването на тази възможност
следва да бъде внимателно преценено. В действителност, ефективното прехвърляне на
риска често е невъзможно. Например, ако рискът за Министерство на вътрешните работи

засяга предимно репутацията на ведомството, а партньорската организация е задължена
да изплати единствено финансово обезщетение, рискът очевидно не може да бъде
управляван добре.
•

Прекратяване (или избягване) – решение, почиващо върху достатъчна и добре обмислена
информация, за избягване на въвличането в рискова ситуация. В действителност,
Министерство на вътрешните работи може да не бъде в състояние да избегне рисковете,
свързани с осъществяването на вменените му по закон функции.

В повечето случаи, ще бъде избрана първата възможност, тъй като останалите, например
прекратяването на риска, са нереалистични предвид естеството на дейността на Министерство на
вътрешните работи, която винаги остава в центъра на общественото внимание и е изпълнена с
редица предизвикателства.
Поради самото си естество, иновациите предполагат поемане на рискове, в резултат на което се
повишават и изискванията, свързани с управлението на тези рискове.
Напредък в изпълнението на действията
От Вас се очаква и да оцените напредъка в изпълнението на съответното избрано действие.
Системата за оценка на напредъка е описана по-подробно в Приложение Г.
Резервни планове
В случай че по степен на сериозност, някой от рискове е обозначен в червено или черно, е
необходимо да обмислите какви стъпки ще предприемете при евентуалното му проявление. Ако
проявлението на риска се очаква от известно време, е било необходимо да уведомите своя пряк
ръководител, тъй като „изненадите”, които се поднасят в последната минута, се считат за недобра
управленска практика. Понякога е достатъчно резервният план да предоставя информация
единствено за това към кой служител от службата за връзки с медиите да се обърнете или
наличието на предварително подготвено изявление в случай на инцидент с негативни
последствия. По отношение на редица рискове с много тежки последствия, обаче, е необходимо
да разполагате с комплексен и подробен резервен план, който е в състояние да компенсира
въздействието на риска, в случай на евентуалното му проявление.
Доброто управление на риска означава да съзнаваме, а не да пренебрегваме рисковете
Ключови въпроси:
•

Действията, които се предприемат за целите на управление на риска имат своята цена.
Когато планирате действия за смекчаване на риска или изготвянето на резервен план, не
забравяйте, че разходите трябва да бъдат пропорционални на риска, който целят да
контролират.

•

Когато съгласувате ответни или контролни действия по отношение на риска, помнете, че е
необходимо да бъде обмислено дали самите действия не водят до проявление на нови
рискове или засягат други лица по начин, който налага те да бъдат уведомени.

•

Не забравяйте, че най-важни са рисковете за обществения ред. Неговото опазване е наша
първостепенна и основна задача.

Ключов резултат
След тази стъпка, би следвало да разполагате с ясен и подробен план за
действие, който описва начина, по който възнамерявате да управлявате
рисковете. Не забравяйте необходимостта от съгласуване на конкретни
действия и възлагане на конкретни задачи на конкретни лица.

СТЪПКА 5 Мониторинг и преглед
СТЪПКА 5 Мониторинг и преглед
•
•
•
•

Корпоративен
Планове за изпълнение
Проекти и програми
Докладване по направления

Рисковете почти никога не остават статични. Дейността Ви може да бъде повлияна от нови и
съществуващи заинтересовани страни и промяната на техните интереси. С постигането на някои
ключови цели в рамките на жизнения цикъл на проектите е възможно някои рискове да отпаднат.
Независимо от сценария, обаче, след като рисковете бъдат идентифицирани, бъдат въведени
подходящи контролни механизми и разработени планове за действие, задачите, свързани с
мониторинга остават от ключово важно значение.
По-широкият контекст
В рамките на Министерство на вътрешните работи мониторингът се осъществява на няколко нива:
 Рисковете на ниво група и корпоративните рискове са предмет на тримесечен мониторинг,
който се осъществява от групата на директорите, отговарящи за риска.
 Корпоративните рискове са предмет на мониторинг от страна на ръководство на
Министерство на вътрешните работи всяко тримесечие. Този процес е синхронизиран и
следва прегледа от страна на групата на директорите, отговарящи за риска, с цел
предоставяне на възможност на запознаване на ръководството с резултатите от него.
 Избрани рискове на корпоративно или групово ниво са предмет на ежеседмични
обсъждания в рамките на заседанията на Ръководния съвет на Министерство на
вътрешните работи, с цел поддържане на „видимостта” на процеса на управление на
риска.
 Избрани рискове на корпоративно или групово ниво също така са предмет на
ежеседмични обсъждания с отделни министри.
 Рисковете са основният акцент на прегледите на дейността (оперативните прегледи), които
се осъществяват от Постоянния секретар в консултации с всеки ръководител на генерална
дирекция или изпълнителен директор.
Как се управлява риска в областта, в която работите?

Ключов резултат
Управлението на риска следва да бъде мерило за добро управленско
поведение, което от своя страна се превръща в традиционен елемент на
работата в ежедневен порядък, а да не бъде нещо, за което се сещаме
само, когато е твърде късно.

Отразяване на рисковете в специален регистър на риска
Процесът на идентифициране, оценка и предприемане на действия по отношение на рисковете
генерира значителен обем информация. Въпреки общото желание за намаляване на обема на
документацията на хартиен носител до минимум, изключително важно е най-съществените
рискове да бъдат отразени в регистъра на рисковете с цел:
•

Избягване на възникването на неразбирателство между отговорните лица на по-късен етап;

•

Създаване на одитна пътека – необходимо е събитията, отразени в регистрите, да бъдат
датирани, както и да се води архив на предходните регистри на риска;

•

Подпомагат определянето на тенденциите на развитие на риска (възходящи или
низходящи).

Регистър на риска
Регистърът на риска задължително се поддържа в стандартния формат, ползван от Министерство
на вътрешните работи. Електронна версия на файла (във формат EXCEL) можете да откриете на
следния адрес в интернет:
http://horizon/HOPPIT/Toolkit/Common_Templates/RiskAndIssueRegister.xls
Стандартният Регистър на риска на Министерство на вътрешните работи във формат WORD и EXCEL
ще откриете на следните адреси в интернет:
http://horizon/performace_and_finance_directorate/docs/word_risk_register_template.doc
http://horizon?performance_and_finance_directorate_docs/excel_risk_register_template.xls
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Приложение Г съдържа подробно описание на стъпките, които е необходимо да бъдат
предприети, във връзка с воденето на регистъра на риска при ползване на хипотетичен пример
(Стъпка 2), основан на регистъра на риска на отдел Информационни технологии.

Бележка. Вероятно броят на идентифицираните рискове е доста голям. Необходимо е решението
относно това колко на брой и кои рискове да бъдат отразени в регистъра да се основава на здрав
разум – за повечето от нас управлението на повече от 10-15 риска е изключително трудно.
Включете онези рискове, които считате за най-обезпокоителни по отношение на опазването на
обществения ред, постигането на целите, поддържането на добро финансово състояние и
защитата на репутацията. Ако броят на рисковете в повече от 15, считате ли, че някои от тях са
проявления на един и същи риск? Можете да установите това чрез сравнение между
необходимите действия за смекчаване на рисковете, които да указват различни аспекти на един и
същ риск, например определен риск за репутацията може същевременно да има въздействие и
върху репутацията на организацията.
Ако считате, че броят на идентифицираните рискове е по-голям от този, който сте в състояние да
управлявате, може би Ви е необходим съвет или консултация. Моля, запознайте се със
съдържанието на Глава 6 „Допълнително съдействие – кой може да Ви бъде полезен?”

Ескалиране на риска
Последствията или въздействието на някои рискове или необходимите за смекчаването им
действия могат да налагат ескалирането им на по-високо ръководно ниво. Тази глава ще Ви
помогне в преценката на необходимостта от това.

Цел на ескалирането на рискове. Предоставяне на гаранции за това, че рисковете се управляват
на правилното ниво в рамките на организацията – необходимо е рисковете да се ескалират до
правилното ниво. Като общо правило, това важи за по-сериозните рискове.

Процес на ескалиране на рисковете в Министерство на вътрешните работи

Причините за ескалиране на рисковете следва да бъдат определени съобразно апетита към риск
на организацията.

Ключови характеристики:
•
•
•

Идентифициране на рисковете отгоре надолу и отдолу нагоре
Единна система
Задаване на „тон” в областта на управление на риска на висше ръководно ниво

Корпоративен регистър
•
•
•

Най-сериозните риска
Управлява се на равнището на Ръководния съвет на Министерство на вътрешните работи
Информацията в него се споделя с останалите министри

Регистри на групите за осъществяване на дейността и агенциите
На това равнище се ескалират най сериозните рискове на равнище направление и програми и
проекти.

Регистри на риска на ниво звена и програми и проекти

Персонал на предна линия

Апетит към риск
Апетитът към риска е индикация за това доколко организацията толерира своята рискова
експозиция. Това буквално указва доколко нивото на риска в рамките на организацията ни кара да
се чувстваме спокойни или обратно – неспокойни, както и степента, в която сме подготвени и
разполагаме с възможности да направим нещо в това отношение.
Прагове на риска
Причините за ескалиране на рисковете се определят съгласно праг или горна граница, който
диктува кога един риск следва да бъде управляван. Този праг отразява цялостния апетит към риск
на Министерство на вътрешните работи в четири ключови области. Ако този праг бъде преминат,
рискът трябва да се ескалира.
Причините за ескалиране на рискове в Министерство на вътрешните работи са свързани основно
с въздействието на риска, а не с общата му тежест (определена чрез съчетаните стойности на
въздействието и вероятността). Това е крачка напред и представлява промяна в сравнение с
предходните указания за управление на риска на министерството.
Това намира своето отражение и в акцента, който се поставя върху оценката на рисковете от
гледна точка на тяхното въздействие върху опазването на обществения ред, което е
основополагащият и най-важен параметър, който следва да отчитаме при оценката на риска.
Останалите три параметри са финансово отражение, репутация и осъществяване на дейността и
постигане на целите. Праговете, определени в зависимост от тяхното въздействие, са разписани в
Приложение В, а профилът на риска определя нивото, на което следва да се управлява
съответният риск.
•
•
•

Корпоративно (Приложение В2) – за ползване на корпоративно ниво, както и на ниво група
и агенция;
Програми и проекти (приложение В3), както и
Направление (Приложение В4).

Тези три скали за оценка трябва да бъдат ползвани, като рисковете се оценяват въз основа на
описанието, което в най-висока степен отговаря на потенциалното въздействие. Ако описанието
ясно кореспондира по-високо равнище (на риск), например корпоративно, тогава е необходимо
рискът да бъде ескалиран.

Пример: Ако работите в направление или екип, потенциалното въздействие на Вашия риск
първоначално може да бъде оценено по скалата на ниво направление, изложена в Приложение
В4. Ако направите преценка на риска по отношение на въздействието му върху опазването на
обществения ред, финансовото му изражение, въздействието му върху репутацията и параметрите
на осъществяване на дейността и постигане на целите и установите, че те са в рамките на ниво
направление, рискът следва да продължи да бъде управляван на това ниво.

Ако, обаче, профилът на въздействието на риска отговаря на описанието на по-високото,
корпоративно ниво на скалата, следва да предложите този риск да ескалира на това ниво чрез
Вашия директор. Възможно е да установите, че единствено аспектът, свързан с опазването на
обществения ред, кореспондира на по-високото корпоративно ниво, докато по отношение на
своето въздействие останалите елементи на риска са на ниво направление. Това означава, че
рискът трябва да се ескалира. Във всички случаи, в които един от параметрите кореспондира на
тези от по-високо ниво, рискът следва да се ескалира. Ако в последствие, независимо от това член
на ръководството или Ръководния съвет вземе решение рискът на продължи да се управлява на
по-ниското ниво, това е приемливо, защото рискът е влязъл в полезрението на преките
ръководители.

Докладване на рисковете на министри
Съгласно споразумението между министрите и Ръководния съвет на Министерство на вътрешните
работи, служителите имат твърд ангажимент за незабавно информиране на министрите относно
рискове и други оперативни въпроси, които биха могли да имат въздействие върху стратегията или
репутацията на министерството. Този процес се осъществява на ниво корпоративен регистър по
отношение на онези рискове, които се управляват на това ниво. Но в случаите на докладване на
информация на равнище министър от страна на отделно направление или отдел, информацията
трябва да включва оценка на рисковете и подробности за действията, които следва да се
предприемат за тяхното смекчаване, или за необходимия резервен план.
При докладването на информация от страна на служители, министрите очакват да бъдат
уведомени относно най-съществените въпроси, имащи отношение към идентифицираните
рискове, особено относно въздействието им върху опазването на обществения ред.
Деескалиране на рискове

Успехът на действията за смекчаване на рисковете ще намери своето отражение върху оценката
на рисковете. С други думи, ако предприетото действие за смекчаване на риска е успешно,
сериозността на риска също ще се понижи.
Това може да означава, че е необходимо рискът да бъде деескалиран на по-ниско ниво, за да бъде
управляван по-добре именно на това ниво.
Допълнителни прагове, установени в рамките на организациите
Скалите в Приложение В се ползват за определянето на апетита към риск на организациите и
установяване на праговете за ескалиране на рискове. Отделните организации, включително
групите, отговарящи за осъществяването на дейността, агенциите, органите на централната власт,
които нямат ранг на министерство, и службите, отговарящи за изпълнението на програми, могат да
определят различни прагове, съобразени с тези скали.
Всяка организация следва да изгради структуриран процес за ескалиране на рискове от равнището
на служителите на предна линия до нивото на регистъра на рисковете на групите или агенциите,
отговарящи за осъществяването на дейността.
Към кого да се обърнете ако считате, че е необходимо ескалиране на определен риск?
Това зависи от конкретното Ви работно място, както и длъжността, която заемате. Например,
ръководителят на проект ескалира рисковете до равнището на ръководител на програма, а
последният търси съдействие от ръководителя на организацията. В рамките на отделните
дейности, ескалирането на рискове от регистъра на определено направление към равнище
директор, агенция или група, отговорна за осъществяването на дейността може да бъде
задължение на съответния директор и т.н.
Лице за контакт и съдействие в областта, в която работите
Управлението на риска във всяка област на дейност се ръководи от координатор на риска, а
съответните лица за контакт са посочени в Глава 6 и в Приложение Ж.
По отношение на управлението на проекти и програми, консултациите относно ескалирането на
рискове се предоставят от съответното звено за управление на програмата или проекта.
Информация относно тези звена и техните служители е предоставена в Глава 6.

Важно: След като рисковете бъдат ефективно идентифицирани, следващата най-важна стъпка е
ескалирането и деескалирането на рисковете – особено от нивото на служителите на „предна
линия”. Това е най-важният фактор за успеха на управлението на риска.

Ключов резултат
При оценката и прегледа на рисковете, необходимостта от ескалиране на
рисковете на по-високо ниво в организацията следва ясно да се разбира.

ГЛАВА 4
ОТЧЕТНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ
Всички служители на Министерство на вътрешните работи са отговорни за идентифицирането на
рискове и предприемането на действия за тяхното управление. Служителите не трябва да бъдат
обвинявани за идентифицирането на рисковете. Този процес представлява положителен принос
към управлението на всяка дейност или организация.
Политиката в областта на риска на Министерство на вътрешните работи и Стандарта (виж Глава 2)
съдържа описание на това, което се очаква от служителите. Независимо от това, по-долу са
изброени някои от специфичните отговорности, свързани с управлението на риска на различни
нива в рамките на Министерство на вътрешните работи.

Постоянен секретар и Ръководен съвет на Министерство на
вътрешните работи – корпоративно ниво
•

Постоянният секретар води дискусии по въпросите в сферата на риска на редовните
заседания на Ръководния съвет на Министерство на вътрешните работи и срещите на
директорите, които се провеждат всеки понеделник. В качеството си на административен
ръководител на министерството, постоянният секретар е отговорен за поддържането на
добре функционираща система за вътрешен контрол, която е описана в Декларацията
относно системата за вътрешен контрол.

•

В рамките на оперативните прегледи, групите, отговарящи за дейността в рамките на
отделните направления са предмет на критичен надзор по отношение на основните и найважни управлявани рискове.

•

Групата на директорите, отговарящи за риска, информира и докладва на Ръководния съвет
рисковете, идентифицирани посредством ескалиране и насърчава прилагането на добри
практики в управлението на риска. При необходимост, тя има правомощия да извършва
преглед на ефективността на предприетите действия или следвани подходи за смекчаване
на риска, както и да ги отнася за последващ преглед до Одитния комитет.

•

Звеното за осъществяване на дейността разработва рамката за управление на риска, както
и указания и насоки за работата в отделните направления. В допълнение, тя предоставя
консултации и съдействие и изпълнява функциите на секретариат в рамките на
(тримесечния) преглед на риска от страна на Ръководния съвет на Министерство на
вътрешните работи, както и на оперативните прегледи в рамките на групата на
директорите.

•

Одитният комитет и Звеното за вътрешен одит оценяват общата ефективност на
управлението на риска, като ключов елемент на вътрешната рамка за одит. Комитетът
може също така да отправя критични въпроси към всяко направление или отдел относно

ефективността на предприеманите действия или следваните подходи за смекчаване на
конкретни рискове, ако такива рискове бъдат отнесени до тях от групата на директорите,
отговарящи за риска.
Изпълнителни директори, генерални директори и директори на отдели
•

Изпълнителните директори, генералните директори и директорите на отдели са отговорни
за мониторинга на собствените си системи, с цел гарантиране на добра отчетност, критичен
подход и наблюдение на риска.

•

Директорите на агенции следва да следват собствени разработени документи относно
политиката в областта на управлението на риска, които очертават структурите и процесите
за управление на риска в рамките на управляваните единици. Документът, посветен на
политиката за управление на риска, следва да съдържа структуриран процес за ескалиране
на рисковете от нивото на служителите на предна линия до най-високото ниво на водене
на регистър на риска в рамките на съответната дирекция или агенция.

•

Всяка главна дирекция, агенция или област на дейност следва да определят свой
„шампион на риска”, който участва в работата на групата на директорите, отговарящи за
управлението на риска, и е в състояние да предоставя необходимата подкрепа и
съдействие. Членовете на тази група са изброени в Приложение Д, като е разписан и
мандатът на групата, в която членуват.

Ръководители на звена
•

Ръководителите на направления са отговорни за управлението на риска на нивото на
съответното направление. Това би следвало да включва поддържане и актуализиране на
регистрите на риска на това равнище, като за предпочитане това се прави ежемесечно и
съвместно с ръководните екипи и служителите, заемащи ръководни длъжности. Те следва
да гарантират постигането на напредък в осъществяването на всички действия, предприети
с цел смекчаване на риска. Ако бъде преценено, че определени рискове надхвърлят
съответните установени прагове (с други думи, стойностите на въздействието са в
границите на тези, указани в Приложение В4) следва да се прецени необходимостта от
ескалиране на риска до регистрите, водени на ниво дирекция, чрез съответните директори.

•

Те следва да гарантират, че информацията и докладите, които получават министрите от
ръководителите на съответните направления имат отношение към действителните
рискове, управлявани на съответното ниво.

•

Ако бъдат идентифицирани рискове, които считате, че следва да се управляват от друго
направление, ръководителят на съответното направление следва да бъде уведомен за
това.

•

Те също така са отговорни за воденето и актуализацията на регистрите за проектните
рискове (виж по-долу).

Ръководители на програми и проекти

Звената за управление на програми и проекти следва:
-

да гарантират прилагането на Политиката за управление на риска на Министерство на
вътрешните работи;
определят апетита към риск;
правят прегледи на плановете за управление на риска за съответните програми или
проекти;
да гарантират яснота по отношение на управленската отговорност и отчетността на
ръководителя, отговарящ за риска;
да осъществяват мониторинг и предприемат действия за ескалиране на рисковете в
рамките на програмата/проекта.

Ръководителите, отговарящи за риска следва да:
-

гарантират, че в рамките на програмата/проекта са изградени структури и са въведени
процеси за управление на риска
гарантират изготвянето на план за управление на риска
дефинират прага на поносимост по отношение на риска в рамките на съответната
програма/проект
гарантират изпълнението на политиката за управление на риска на съответната служба
наблюдават и оценяват баланса в рамките на набора от рискове, идентифицирани по
отношение на съответната програма/проект
поемат отговорността и управляват рисковете, ескалирани от членовете на екипа на
програмата/проекта
организират извършването на прегледи на риска, в случаите в които това е необходимо
одобряват управленските прегледи на риска и докладите за оценки
подпомагат работата на ръководителя/директора на програмата/проекта за вграждане на
необходимите практики за управление на риска в културата на организацията
подпомагат заинтересованите трети страни в процеса на управление на
програмата/проекта и идентифицирането на рисковете, на които са изложени
получават и извършват преглед на докладите за напредък в изпълнението на действията за
смекчаване на риска.

Ръководителите на програми/проекти следва да:
-

-

гарантират, че е създадена необходимата организация за водене на регистри на риска,
извършване на прегледи на риска и че са разработени и се следват процеси за ескалиране
на риска
гарантират адекватно ресурсно обезпечение за изпълнението на плана за управление на
риска
валидират оценките на риска
идентифицират необходимостта от инвестиции за финансиране на дейностите за
контролиране на риска
поемат и носят отговорността за проектните рискове (съгласно отговорностите, възложени
им от ръководителите, отговарящи за риска)
гарантират участие в процеса на управление на риска чрез адекватно разходване на
програмните/проектните бюджети

-

-

идентифицират ясно задачите, свързани с управлението на риска по отношение на
участието на членове на екипа в разработването на мерките за интервенция в тази област
съгласуват със специалистите в областта на риска крайни срокове, броя и съдържанието на
интервенциите в областта на управлението на риска
съгласуват сроковете за изготвяне и съдържанието на докладите за напредък в областта на
управлението на риска
съгласуват участието на специалистите по риска (например, в изготвянето на предпроектни
проучвания, оценките на възможностите, изчислението на средствата необходими за
ресурсно обезпечаване на резервните планове, избора на форми за възлагане на
обществени поръчки, оценката на профила на „собственост” на риска в рамките на
отделните договори, изготвянето на тръжна документация и прегледа на получените
тръжни предложения)
установят начина за интегриране на управлението на риска в процеса на контрол на
промяната и управлението на стойността/качеството на дейността.

Членовете на екипите за изпълнение на програми и проекти е необходимо да се запознаят и с
http://horizon/HOPPIT/Guides/Guidance/RiskManagement/RiskIssueManagement.asp?oi=02-13
,
където ще открият специфични указания.

Ръководители – очаквано поведение по отношение на управлението
на риска
Доброто управление на риска е отговорност на всички служители, но се ръководи от лицата,
заемащи ръководно функции, които дават пример посредством открития стил на своята ръководна
дейност. Те постигнат това посредством:
o

Поемането на лична отговорност за управлението на риска

o Изпращане на послание до служителите, за да бъдат те уверени, че по отношение на
ескалираните рискове ще бъдат предприети съответни действия
o Гарантиране на своевременното актуализиране на рисковете
o Хоризонтално идентифициране и управление на рисковете
o Водене на ежеседмични дискусии с персонала на всички нива за подобряване на
познаването и информираността относно рисковете за дейността, повишаване на
„видимостта” на управлението на риска, промяна на манталитета на формално отношение
към задълженията и трансформирането му в силно фокусиран подход.
o Информиране на служителите на по-ниските нива относно рисковете, идентифицирани
управлявани на най-високи ниво на ясен и разбираем език
o Ескалиране на рисковете от ниските нива в рамките на организацията – това е от особена
важност.

o

Обвързване на дискусиите по финансови въпроси и спиране или забавяне на процесите в
неприоритетните области или в рамките на неприоритетни проекти с цел намаляване на
рисковете и изпълнение на бюджета. Демонстриране на апетит към определяне на
приоритети.

o

Извличане на поуки от опита в управлението на риска на други организации.

o

Предприемане на необходимите действия за адекватно обучение на персонала в областта
на управлението на риска (за подробности виж Глава 6).

o

Ежеседмичен мониторинг на действията за смекчаване на риска и предоставяне на
гаранции относно това, че лицата отговорни за тяхното изпълнение, ясно разбират своята
роля и това, което очаквате да постигнат.

o Изпращане на ясно послание за това, че въпреки че организацията осъществява дейността
си с амбиция, е необходимо да бъдат предприемани последователни действия за
намаляване на риска.
o

Предоставяне на гаранции за това, че служителите няма да бъдат обвинявани за
идентифицирането и ескалирането на рискове и изграждане на култура, която ги насърчава
да поемат отговорност и подпомага процеса на тяхното управление.

o

Включване на темата за управление на риска като елемент на регулярните дискусии и
оценки на програми и проекти.

По-долу са дадени няколко въпроса, на които добрият ръководител винаги трябва да е в
състояние да отговори сам
-

Правили ли сте проверки на начина на управление на рисковете?

-

Променила ли се е сериозността на рисковете през последната седмица?

-

До каква степен на сериозност се опитвате да намалите съответния риск?

-

Какво е направено по отношение на съответния риск през изминалата седмица?

-

Обсъждан ли е рискът с отговорния директор?

-

В случаите, когато това е приложимо, обсъден ли е рискът с отговорния министър?

Какви са отговорностите на останалите служители?
Управлението на риска е обща, споделена отговорност на всички служители. Всеки, който работи в
Министерство на вътрешните работи е задължен да брани обществения ред, въпреки че това
задължение може да има много и разнообразни проявления в ежедневната работа на отделните
служители.

През 2007 г., Дейвид Нормингтън описа управлението на риска по следния начин:
„На първо място, ако съществуват проблеми, отговорност на всеки служител на
Министерство на вътрешните работи е да бъдат предприети необходимите действия за
тяхното разрешаване. Ако не считате, че сте в състояние да направите това сам,
необходимо е да ескалирате въпроса или риска до ниво, на което той може да бъде разрешен.
На второ място, това е още по-важно в случаите, когато считате, че рискът излага на
опасност обществеността. Ако сте идентифицирали въпрос или риск и не предприемете
действия във връзка с него, излагате обществеността на опасност, а необходимостта от
разрешаването му е от жизненоважна необходимост. Ако това налага да потърсите
съдействието на директор или на член на Ръководния комитет или личното ми съдействие,
направете го без колебание. Това е отговорност на всеки.
На последно място, на дневен ред стои и въпроса за информирането на самите министри.
Важно е когато съществуват проблеми, министрите да бъдат информирани за тях, като
същевременно им бъдат предложени и варианти за тяхното разрешаване.”

ГЛАВА 5:
ВГРАЖДАНЕ НА РИСКА – МОДЕЛ НА ЗРЕЛОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
Вграждане на управлението на риска в рамките на цялата институция
Разработването и декларациите за подкрепа и следване на определена политика не са достатъчна
гаранция за това, че рискът в рамките на организацията се управлява действително и ефективно.
Направлението за осъществяване и качество на дейността (НОКД), съвместно с дирекциите на
Министерство на вътрешните работи и агенциите, е разработило „Модел за зрелост на
управлението на риска” , който отразява основните принципи на Политиката за управление на
риска, изложена в Глава 2. Целта на модела е да:
-

Проследи напредъка в изграждането на капацитет за управление на риска;

-

Предостави гаранции относно непрестанното подобрение на дейността, както и

-

Идентифицира слабостите, които трябва да бъдат преодолени.

Моделът за зрелост на управлението на риска ще бъде ползван през 2007-2008 г. в съвместна
работа с отделни групи за осъществяване на дейността в конкретни направления и координатори и
„шампиони” на риска, с подкрепата на НОКД.
Нива на зрелост
Моделът за зрелост на управлението на риска (МЗУР), изложен в Приложение Е, е разработен с
цел проследяване на напредъка, постигнат в рамките на министерството от страна на всички
служители, работещи за повишаването на стандарта на управлението на риска в съответните
направления. Всяко направление в министерството е поело ангажимент за подобряване на
управлението на риска и постигане на пето ниво. Ключовите лица, отговарящи за проверките на
постигания напредък, са координаторите на риска, чийто списък е включен в Глава 6 и
Приложение Ж.
Минимизиране на трудностите
С цел минимизиране на трудностите за дейността:
•
•
•

Звеното за вътрешен одит и увереност на Министерство на вътрешните работи е възприело
същия подход и в рамките на годишните одити на управлението на риска;
В рамките на всяко направление два пъти годишно се извършват самооценки;
НОКД предоставя сравнителна информация и критерии, въз основа на които
направленията организират мероприятия за споделяне и обмен на добри практики в тази
област.

ГЛАВА 6:
ПО-НАТАТЪШНА ПОДКРЕПА – КОЙ МОЖЕ ДА ВИ ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ?

Лица за контакт
Направления на дейност
Основните направления в дейността на Министерство на вътрешните работи имат собствени
координатори, отговарящи за управлението на риска, които са в състояние да Ви окажат
съдействие.
Координаторите на риска провеждат тримесечни заседания в рамките на Форума за подобрение
на управлението на риска, с цел обмен на информация и идентифициране и споделяне на найдобрите практики в рамките на министерството и други правителствени ведомства.
Подкрепа от самия център
Екипът на звеното за осъществяване и качество на дейността, отговарящ за риска, разработва
политиката за управление на риска на министерството, публикува указания за работата във
ведомството и ескалирането на рисковете до нивото на корпоративния регистър. Основният
акцент в дейността на НОКД е стратегически и оперативен.
•

С екипа, отговарящ за управлението на риска в рамките на направлението за
осъществяване и качество на дейността (НОКД), можете да се свържете на третия етаж на
сградата на министерството на адрес: Seacole, 2 MS, SW1P 4DF, на телефон 0207 035 1736
или на e-mail trevor.marchant@homeoffice.gsi.gov.uk. Контакт може да бъде осъществен и
чрез интранет.

Служба Съдействие в управлението на програми и проекти (ССУПП) предоставят съдействие и
консултации по отношение на управлението на програми и проекти.
Със служба СУПП можете да се свържете втория етаж на сградата на министерството на адрес
Seacole, 2 MS, SW1P 4DF, на телефон 0207 035 0134 или на e-mail ian.santry@homeoffice.gsi.gov.uk
Други полезни материали можете да откриете на уеб страницата на HOPPIT, където е публикувана
полезна информация по някои въпроси, свързани с управлението на програми и проекти:
http://horizon/HOPPIT/Guides/Guidance/RiskManagement/RiskAndIssueManagement.asp
Непопълнен стандартен регистър на риска във формат WORD и EXCEL са публикувани на следните
адреси в интернет:
http://horizon/performace_and_finance_directorate/docs/word_risk_register_template.doc

http://horizon?performance_and_finance_directorate_docs/excel_risk_register_template.xls
За консултации и по въпроси, свързани с изготвянето на резервни планове, можете да се свържете
с Дирекция Комуникация чрез Дейвид Рой на телефон 0207 7035 4110 или Мат Кофлин на телефон
0207 035 4119.
Обучение – препоръчителни курсове
Двудневен курс по управление на риска
Центърът за обучение и развитие (ЦОР) е разработил двудневен курс по управление на риска,
който се явява допълващ към настоящата политика. Курът е препоръчителен за всички служители,
ангажирани с управлението на риска на ниво направление, дирекция, програми и проекти. Контакт
можете да установите на следния адрес и интернет:
Http://horizon/cld/course/project_and_programme_management.asp
Въпреки че този курс може да бъде полезен и на служителите по риска, заемащи ръководни
постове, на първо място е необходимо да се провери дали не се предлага специализирано
обучение за служители на това ниво, което като свой елемент включва и управлението на риска.
По-подробна информация относно съдържанието и графика на провеждане на курса можете да
получите на следния адрес в интернет:
http://horizon/cld.docs/SRO_briefings_course_details.doc
Професионални квалификации – групово управление на риска (АДТ) – основи и практика
Този интензивен, едноседмичен курс ще позволи на участниците да демонстрират фундаментално
познаване на Управлението на риска (УР), както и методологиите, които следва да се прилагат в
конкретни обстоятелства. Участието в курса е препоръчително за всички служителите, чиято
дейност в ежедневен план включва управлението на риска като свой ключов компонент и за които
получаването на официален сертификат на практик в тази област може да бъде особено полезно.
По-подробна информация за курса можете да откриете на следния адрес в интернет:
http://horizon/cld/courses/project_and_programme_management.asp

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А:
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА – КРАТКИ НАСОКИ

СТЪПКА 1 Прецизно дефиниране на целите
•
Наясно ли сте с това, което Вие и Вашата организация следва да постигнете,
например Вашите цели?
•
Идентифицирани ли са вътрешните и външните заинтересовани страни?
•
Разписани ли са ролите, отговорностите и целите в областта на
управлението на риска?

СТЪПКА 1 Прецизно дефиниране на целите
•
•
•

Стратегическа посока
Разбиране на организацията
Обхват на управлението на риска

СТЪПКА 2 Идентифициране на рисковете
•
•
•

Какво може да се случи?
Какво може да се обърка?
По какъв начин и защо може да се случи?

СТЪПКА 2 Идентифициране на рисковете
•
•
•
•

Идентифициран ли е пълен и изчерпателен набор от заплахи (заплахата е фактор, който
може да допринесе за проявлението на определен риск)?
Идентифицирани ли са рисковете в 4 категории съгласно класификацията на риска на
Министерство на вътрешните работи (опазване на обществения ред, осъществяване на
дейността, финансово изражение и репутация)?
Документирани ли са резултатите от идентифицирането на рисковете в регистъра на риска
(в стандартния формат)?
За риск ли говорим или за възможност?

Собственост на риска
•
•
•
•

Разпределени ли са рисковете в отделните области на процеса на управление на риска?
Отговорните лица притежават ли необходимите правомощия и разполагат ли с
възможности за изпълнението на своите задължения и отговорности?
Предмет ли е „собствеността” на риска на периодичен преглед или това се прави
единствено при промяна в ситуацията?
Имат ли всички рискове, и в случай че това е приложимо, действия за смекчаване на
рисковете съответни „собственици”. Подходящи ли са тези лица?

СТЪПКА 3 Оценка на рисковете
•
•
•

Следва ли се единен подход по отношение на оценката на потенциалното въздействие,
вероятност и възможните действия?
Нивото на анализ пропорционално ли е на нивото на риска? Правят ли се подробни оценки на
заплахи с ниско или почти никакво въздействие (и обратно)?
Разбира ли се добре връзката между потенциалното въздействие и потенциалните проявления
на риска?

СТЪПКА 3 Оценка на рисковете
•
•
•

Преглед на съществуващите контролни механизми
Определяне на вероятността/въздействието
Оценка на стойностите на риска

СТЪПКА 4 Предприемане на действия по отношение на риска
•
•
•
•

Действие
Толериране
Прехвърляне
Прекратяване

СТЪПКА 4 Предприемане на действия по отношение на риска
•
•
•
-

•
•

Оценени и приоритизирани ли са рисковете по начин, който позволява вземането на решение
относно последователността на действията, които следва да се предприемат?
Ясно разпределени ли са отговорностите за предприемане на действия, вземане на решения и
спазване на крайните срокове за осъществяването на действията и извършване на преглед?
Предприетите действия и мерки за справяне с рисковете оценени ли са от гледна точна на:
Разходите при сравнение с очакваните ползи от овладяването и контрола на съответния риск
(доброто управление на риска означава да „съзнаваме рисковете, а не да ги пренебрегваме?
Предприемане на действия, толериране, прехвърляне или прекратяване?
Ефективност на ограничаване на риска или на максимизиране на ползите, които предоставят
възможностите?
Ескалирани ли са рисковете до необходимото ниво?
Съществува ли механизъм за наблюдение и докладване относно ефективността на предприетите
действия?

СТЪПКА 5 Преглед и докладване на рисковете

*Предмет ли са рисковете на периодичен преглед?
* Съществува ли достатъчна увереност по отношение на точността на докладването?

СТЪПКА 5 Преглед и докладване на рисковете
•
•
•
•

Корпоративен
Планове за изпълнение на дейностите
Проекти и програми
Докладване в рамките на отделните направления

ПРИЛОЖЕНИЕ Б:
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА
РИСКОВЕ

Стъпки, предшестващи обучението
Преди да организирате обучение, следва да имате яснота по следните въпроси:
•
•
•
•

Какви са специфичните бизнес цели, които ще бъдат засегнати в рамките на обучението?
Структурата и съдържанието на сесиите, включително въпросите, които ще бъдат включени
и съответно изключени от обхвата на дискусията
Ролите на модератора и на участниците
Всички материали, които ще бъдат изпратени предварително и лицето, което отговаря за
това.

Материалите, които се раздават на участниците следва да включват указания относно
управлението на риска, както и обяснение на целта на сесиите и начинът, по който ще бъдат
постигнати тези цели. В допълнение, необходимо е да предоставите и обща информация,
например такава относно бизнес плана на съответното направление. Модераторът на обучението
модераторът ще трябва да се запознае с тези документи, за да бъде в състояние да направи
критична преценка на допусканията и оценките.

По време на обучението
Типичното обучение за идентифициране на рисковете би включвало следните стъпки:
Въведение/опознаване на средата и участниците
Тази стъпка представлява кратка сесия, посветена на:
•
•
•

Описание на стъпките, които ще бъдат направени в рамките на сесията;
Преценка на целите, на фина на които се прави оценка на рисковете, както и
Подробно обяснение на начина на описание на рисковете, както и на видовете рискове.

Забележка: Това може да бъде направено чрез изпратена предварително презентация в power
point.
Идентифициране на рисковете
В зависимост от броя на участниците в групата могат да бъдат ползвани различни методи. По
отношение на малки групи (не повече от 6 участника), можете да ползвате малки листове, на които
отделните участници да идентифицират рисковете. След това модераторът може да обобщи тези

рискове в съответните категории (виж основните указания) преди да обсъди резултатите с цялата
група.
Когато групата е по-голяма, можете да разделите участниците на по-малки работни групи (всяка с
3 до 6 члена), като възложите на всяка група задача да се съсредоточи върху една или две основни
категории рискове, които да бъдат разписани на дъска пред всички участници. Тази част от
обучението вероятно ще отнеме между 35 и 40 минути в зависимост от обхвата на заданието.

За консултации относно провеждането на обучения за идентифициране на рискове, моля свържете
се с направление осъществяване и качество на дейността или звеното за управление на програми
и проекти на адреса и телефоните, посочени в Глава 6.

ПРИЛОЖЕНИЕ В1:
СКАЛА НА ВЕРОЯТНОСТТА

ВЕРОЯТНОСТ – нова скала на вероятността

МВ

В

С

Н

Вероятност
Определение
Вероятността
от Стратегическо ниво
проявление е по-висока от Този риск представлява „ясна и непосредствена заплаха” – висока вероятност от въздействие
80 %
върху инициативата в определен момент.
Програмно и проектно ниво
Рискът вероятно ще се прояви в рамките на жизнения цикъл на проекта – по-скоро на някой от
по-ранните етапи на изпълнение и нееднократно.
Оперативно ниво
Вероятност от почти ежедневно проявление на риска.
Вероятността
от Стратегическо ниво
проявление на риска е в Вероятност от проявление в определен момент през следващите две години.
диапазона от 51 до 80 %
Програмно и проектно ниво
Вероятност от проявление в рамките на жизнения цикъл на програмата или проекта.
Оперативно ниво
Вероятност от ежеседмично проявление.
Вероятността
от Стратегическо ниво
проявление на риска е в Вероятност от проявление в рамките на срока на стратегията.
диапазона от 21 до 50 %
Програмно и проектно ниво
Възможно проявление в рамките на жизнения цикъл на програмата или проекта.
Оперативно ниво
Вероятност от ежемесечно проявление.
Вероятността
от Стратегическо ниво
проявление на риска е в Известна вероятност за проявление в рамките на срока на действие на стратегията.
диапазона от 6 до 20 %
Програмно и проектно ниво

МН

Не е вероятно рискът да се прояви в рамките на жизнения цикъл на програмата или проекта.
Оперативно ниво
Сравнително рядко проявление – веднъж на шест месеца.
Вероятността
от Изключително редки проявления – много малка вероятност от проявление в рамките на
проявление на риска е под стратегическата среда или в рамките на жизнения цикъл на програмата или проекта. В
5%
оперативна среда, рискът може да се прояви веднъж годишно или на по-големи интервали.

ПРИЛОЖЕНИЕ В2:
СКАЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОРПОРАТИВНО НИВО

ВЕРОЯТНОСТ – нова скала на вероятността
СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОРПОРАТИВНО НИВО (включително праговете на групи и дирекции). NB: За целите на определяне на
стойността, винаги използвайте най-високата, а не средната стойност.

МВ

В

Защита на обществения ред

Финансово състояние

Репутация

Осъществяване на дейността и постигане на целите

Системна
слабост,
отговорността за която
се
носи
от
Министерство
на
вътрешните работи и
която
излага
обществеността
на
сериозна опасност и е
налагала
предприемането
на
действия за смекчаване
на риска.
Системна
слабост,
отговорността за която
се
носи
от
Министерство
на
вътрешните работи и
която излага повече от
100 000 представители
на обществеността на
опасност и е налагала
предприемането
на
действия за смекчаване
на риска.

• Недостиг на бюджетни
средства в размер над
25 милиона британски
лири
• Измами, корупция и
сериозни нередности
на
ниво
министерство/ръководс
тво.

Некомпетентност/злоупотреба
с административна власт или
друго събитие, което руши
общественото доверие или
доверието
на
ключов
партньор

Непостигане на всички цели, приоритети и
ангажименти съгласно програмата за дейност на
Министерство на вътрешните работи

• Недостиг на бюджетни
средства в размер над
10 милиона британски
лири
• Измами, корупция и
сериозни нередности
на ниво директор.

Некомпетентност/злоупотреба
с административна власт или
друго
събитие,
което
подкопава
общественото
доверие или доверието на
ключов
партньор
за
продължителен период от
време или в ключов момент.

Непостигане на по-голяма част от целите на
Министерство на вътрешните работи

С

Н

МН

Системна
слабост,
отговорността за която
се
носи
от
Министерство
на
вътрешните работи и
която излага по-малко
от
100 000
представители
на
обществеността
на
опасност и е налагала
предприемането
на
действия за смекчаване
на риска.
Системна слабост, която
води до неадекватна
защита на отделните
граждани/общности,
включително
неспособност
за
разкриване
на
престъпления от голям
обществен интерес
Системна слабост, която
води до неспособност
за справяне с проявите
на хулиганство или
други
дребни
закононарушения.

• Недостиг на бюджетни
средства в размер над 5
милиона
британски
лири
• Измами, корупция и
сериозни нередности
на ниво отдели.

Некомпетентност/злоупотреба
с административна власт или
друго
събитие,
което
подкопава
общественото
доверие или доверието на
ключов
партньор
в
краткосрочен план, например
води до обратен завой в
следваната
до
момента
политика.

Непостигане на една или няколко от ключовите
дейности на Министерство на вътрешните работи.

• Недостиг на бюджетни
средства в размер над 2
милиона
британски
лири
• Измами, корупция и
сериозни нередности
на
ниво
средни
ръководни
кадри
(равнище G6/G7).
• Недостиг на бюджетни
средства в размер под 2
милиона
британски
лири
• Измами, корупция и
сериозни нередности
на изпълнителско ниво.

Събитие, което дава повод за
сериозна обществена критика.

Постига се изпълнението само на една определена
„ключова” цел (т.е. тенденция към влошаване на
дейността).

Събитие, което се очаква да
доведе до сериозна критика
от външни заинтересовани
страни.

Не представлява риска за способността на
Министерство
на
вътрешните
работи
да
демонстрира убедително постигането на ключовите
цели (съгласно зададените времеви рамки, бюджет
и т.н.). Непостигане на целите на повече от една
група/дирекция.

ПРИЛОЖЕНИЕ В3:
СКАЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОРПОРАТИВНО НИВО

СКАЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
NB: За целите на определяне на стойността, винаги използвайте най-високата, а не средната стойност.

МВ

Защита на обществения ред

Финансово състояние

Репутация

Осъществяване на дейността и постигане на целите

Неизпълнението
на
елементи на програмата
или проекта ще създаде
заплаха за обществения
ред, засягаща няколко
случая, които водят до
загуба на човешки живот
или сериозни щети

• Недостиг
на
бюджетни
средства в размер
над 2 милиона
британски лири
• Измами, корупция
и
сериозни
нередности
на
средно
управленско ниво
(служители с ранг
G7/G6).

Сериозни
вреда,
засягаща отношенията с
външни заинтересовани
страни

Сериозно неизпълнение на някое от ключовите изисквания
и/или такива, които имат потенциално въздействие върху
постигането на целите на равнище дирекция
Или

Или
Съществена забава – с
повече от 50 % от
планирания срок за
реализация
на
програмата или проекта

Неизпълнение на програмата или невъзможност за
реализация на проекта, което има сериозно въздействие
върху потребителите
Или
Уронване на осъществяването на дейността на оперативно
равнище, в степен такава, че организацията не е в състояние
да изпълни своите цели и задължения в ключови сфери на
дейността
Или

В

Неизпълнението
на
елементи на програмата
или проекта ще създаде

• Недостиг
на
бюджетни
средства в размер

Сериозни
вреда,
засягаща отношенията с
външни заинтересовани

Неспособност за реализация на ползите от изпълнението на
програмата или проекта.
Съществена слабост по отношение на един или няколко
параметъра и/или такава, която има въздействие върху
постигането на целите на равнище направление

заплаха за обществения
ред, засягаща конкретен
случай, който води до
загуба на човешки живот
или сериозни щети.

до 2 милиона
британски лири
• Измами, корупция
и
сериозни
нередности
на
изпълнителско
ниво.

страни
Или
Или
Съществена забава – с
30 до 50 % от
планирания срок за
реализация
на
програмата
или
проекта.

Невъзможност за продължаване на изпълнението на проекта
съгласно плана – необходима е промяна на обхвата или
намиране на решения за изпълнение на изискванията по
алтернативен начин
Или
Съществено въздействие върху изпълнението в оперативен
план и неспособност на организацията да изпълни
значителна част от своите задължения
Или

С

Неизпълнението
на
елементи на програмата
или проекта ще създаде
действителна
или
потенциална заплаха за
обществения
ред,
засягаща
конкретен
случай, който би могъл
да доведе до загуба на
човешки
живот
или
сериозни щети.

Неприложимо

Възникване на средно
тежки затруднения в
дейността
на
ръководителя
на
проекта.
Или
Чувствителна
забава
между 10 и 29 % от
графика за изпълнение
на
програмата
или
проекта.

Неспособност за реализация на по-голяма част от ползите от
изпълнението на програмата или проекта.
Незначителни слабости по отношение на едно или няколко
изисквания и/или такава, която се отразява повече от едно
ключово направление на дейността
Или
В широк план, изпълнението на проекта може да продължи
по график, но при промяна на някои от първоначалните
параметри (например, по-високи разходи, намаляване на
обема на дейностите и т.н.)
Или
Изпълнението на оперативно ниво е подкопано в степен,
налагаща преглед и преосмисляне на подхода, с цел
преодоляване на трудностите в основните функционални
области
Или

Н

Неизпълнението
на
елементи на програмата
или проекта ще създаде
заплаха за обществения
ред, засягаща конкретен
случай, който води до
загуба на човешки живот
или щети в сравнително
ограничен размер.

Неприложимо.

Възникване
сравнително
затруднения
дейността
ръководителя
проекта.

на
леки
в
на
на

Или
Чувствителна
забава
между 3 и 9 % от
графика за изпълнение
на
програмата
или
проекта.

До една трета от планираните ползи няма да бъдат
реализирани.
Някои слабости по отношение на препоръчителните
функционалности и/или такива, които засягат ключово
направление на дейността
Или
Изпълнението на проекта може да продължи по график, но
при изменение на някои от проектните параметри.
Или
Леки смущения/затруднения в изпълнението в оперативен
план или във функционална област на дейност
Или

МН

Неизпълнението
на
елементи на програмата
или проекта биха могли
да
имат
известно
отношение
към
опазването
на
обществения ред, но
като цяло в ограничена
степен. Това въздействие
не е обосновано или
ясно дефинирано.

Неприложимо.

Влошаване
на
отношенията
между
отделни проектни екипи

Нереализиране на малка част (до 10 %) от планираните ползи.
Системата ще отговори на задължителните изисквания, но е
възможно да се проявят някои други незначителни
въздействия

Или

Или

Ниско или никакво
въздействие
върху
графика за изпълнение
на проекта (закъснение
до 3 % от първоначално
планирания график)

Ниско или никакво въздействие върху жизнеустойчивостта на
проекта
Или
Общото изпълнение на функциите/дейностите няма да бъдат
засегнати в съществена степен
Или
Ниско или никакво въздействие върху реализирането на
ползите от изпълнението на програмата или проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ В4:
СКАЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КОРПОРАТИВНО НИВО

СКАЛА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ НАПРАВЛЕНИЯТА
NB: За целите на определяне на стойността, винаги използвайте най-високата, а не средната стойност.
Защита на обществения ред

Финансово състояние

Репутация

Осъществяване на дейността и постигане на целите

МВ

Заплаха за обществения
ред, засягаща няколко
случая, които водят до
загуба на човешки живот
или сериозни щети

Заплаха за обществения
ред, засягаща конкретен
случай, който води до
загуба на човешки живот
или сериозни щети.

Сериозни
вреда,
засягаща отношенията с
външни и вътрешни
заинтересовани страни.
Възможно въздействие
върху
цялото
Министерство
на
вътрешните работи, но
със
сигурност
последствия
за
репутацията
на
дирекцията.
Отношенията с външни
заинтересовани страни
са
уронени
или
сериозно
подкопани.
Възможна
критика,
отправена
към
дирекцията
или
направлението
като
цяло.

Непостигане на целите на равнище дирекция.

В

С

Заплаха за обществения
ред, засягаща повече от
10 случая, които водят до
щети
или

• Недостиг
на
бюджетни
средства в размер
над 2 милиона
британски лири
• Измами, корупция
и
сериозни
нередности
на
средно
управленско ниво
(служители с ранг
G7/G6).
• Недостиг
на
бюджетни
средства в размер
до 2 милиона
британски лири
• Измами, корупция
и
сериозни
нередности
на
изпълнителско
ниво.
Неприложимо

Потенциални
затруднения
направлението
рамките

за
в
на

Непостигане на цел на равнище направление на дейност

Непостигане на повече от една от целите в конкретно
направление на дейност.

психологически травми.

Н

Заплаха за обществения
ред, засягаща по-малко
от 10 случая, които водят
до
щети
или
психологически травми..

Неприложимо.

МН

Известно отношение към
опазването
на
обществения ред, но
като цяло в ограничена
степен. Това въздействие
не е обосновано или
ясно дефинирано

Неприложимо.

Министерство
на
вътрешните
работи,
които
налагат
изпращането
на
извинително
писмо
и/или
евентуалното
предприемане на други
действия за смекчаване
на въздействието в
средносрочен
и
дългосрочен план.
Потенциално
затруднение
за
съответното
направление,
което
налага
телефонни
разговори
или
изпращането
на
извинително
писмо,
като
мярка
за
смекчаване
на
въздействието
в
краткосрочен план.
Влошаване
на
отношенията
между
ръководителите
на
средно
ниво
и
необходимост
от
повторно изграждане на
доверие – краткосрочно
въздействие.

Непостигане на основна дел в рамките на съответното
направление на дейност или звено.

Засегнати са вътрешни дейности, които се осъществяват в
оперативен порядък.

ПРИЛОЖЕНИЕ В5:
РЕШЕТЪЧНА МАТРИЦА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

РЕШЕТЪЧНА МАТРИЦА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

МВ

Въздействие

В

С

Н

МН

МН/МВ

Н/МВ

С/МВ

В/МВ

МВ/МВ

18

20

21

24

25

МН/В

Н/В

С/В

В/В

МВ/В

12

16

19

22

23

МН/С

Н/С

С/С

В/С

МВ/С

10

11

14

15

17

МН/Н

Н/Н

С/Н

В/Н

МВ/Н

3

5

8

9

13

МН/МН

Н/МН

С/МН

В/МН

МВ/МН

1

2

4

6

7

МВ

МВ

МВ

МВ

МВ

Вероятност

ПРИЛОЖЕНИЕ Г:
УКАЗАНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА РИСКА

Това приложение съдържа кратки указания за попълване на регистъра на риска в стандартния
формат.

Рискът е дефиниран
чрез:
Причината
Ефекта
Въздействието

Степен на
риска
(текуща)
Въздействие

Степен на
риска
(предходна)

Вероятност

Риск (описание, вкл.
причина, ефект и
въздействие)

Въздействие

Собствени
к на риска

Вероятност

No

19

С

22

В

В

В

Тенденц
ия

Близост
във
времето

Действия за
смекчаване на
риска и резервни
планове
(отговорни лица
и срокове)

Напредък
при
изпълнени
ето на
действието

Действие
Собственик
Срок за
изпълнение
Резервни
планове за
рисковете в
червено и черно

1. Идентификационен номер
Това е уникалният идентификационен номер, който разграничава отделните рискове въведени в
регистъра и Ви улеснява в търсенето или препратките към отделни рискове в рамките на
регистъра.
2. Описание и собственик на риска
Описанието на риска и неговия собственик следват процедурите, описани в Стъпка 2. Самата
информация, т.е. описанието на риска и неговият собственик, се въвежда в съответните полета
„Описание на риска” и „Собственик на риска” в регистъра.
Не забравяйте, че описанието на рисковете трябва да съдържа следните елементи:
СТЪПКА 2 Идентифициране на рисковете

Причина
Ефект
Въздействие
Описание (включва причината, ефекта и въздействието)
Ресурсите за етапа на строителството могат да бъдат
недостатъчни, което да забави тази фаза и да доведе до
общо забавяне в графика на изпълнение.

•
•
•

Какво може да се случи?
Какво може да се обърка?
По какъв начин и защо може да се случи?

Собственик на риска
Кен Сарман

3. Степен на риск (текуща и историческа)
Стойността на степента на идентифицираните рискове (вероятност и въздействие) се определя
чрез Стъпка 3 „Оценка на риска”. Изчислените стойности на вероятността и въздействието следва
да бъдат нанесени върху модела на Матрицата 5х5 (виж Приложение В5), за да се изчисли
крайната степен на сериозност (от 1 до 25) и да се обозначи в съответния цвят ЧЕРЕН (много
сериозна), ЧЕРВЕН (сериозна), ОРАНЖЕВ (съществена) и ЗЕЛЕН (управляема).
Тази информация следва да бъде отбелязана в колона „текуща стойност”.

СТЪПКА 5 Преглед и докладване на рисковете

СТЪПКА 3 Оценка на рисковете

•
•
•
•

•
•
•

На корпоративни ниво
Изпълнение на планове
Проекти и програми
Докладване на ниво направление

В

19

Цветово
обозначение

Въздействие

Вероятност

Въздействие

Вероятност
С

Текуща стойност

Цветово
обозначение

Историческа стойност

Преглед на съществуващите контроли
Определяне на вероятността/въздействието
Оценка на степените на риска

В

В

22

Рисковете следва да бъдат предмет на редовен преглед. Това включва както преоценка на риска,
за да се провери дали е настъпила промяна на вероятността или въздействието (или и на двете)
или не. След като бъде направена преоценка на риска, регистърът следва да бъде актуализиран. В
рамките на този процес предходните стойности на риска следва да бъдат пренесени в колона
„историческа стойност”. В кола „текуща стойност” се нанася новата стойност на преоценената
вероятност и въздействие на съответния риск. В обичайния случай, това се прави веднъж на
тримесечие, но актуализациите могат да се правят и с по-голяма периодичност, например
ежемесечно или дори ежеседмично.
4. Тенденции по отношение на риска
След като вече разполагаме с исторически и текущи стойности на риска, можем да установим
съответна тенденция. Тя може да бъде стабилна, указваща повишение или намаление, в

зависимост от това дали стойността на сериозността на риска се повишава, намалява или остава
без промяна.

Тенденция
на риска

При този пример, тенденцията е към повишение на сериозността на риска, което се онагледява
посредством стрелка, сочеща нагоре. Ако тенденцията е към намаляване на степента на
сериозност на риска, стрелката ще сочи надолу, а ако тенденцията е стабилна тя ще бъде
хоризонтална.

5. Близост във времето
Тази колона указва преценката Ви за това колко скоро във времето рискът би могъл да се прояви.
Тази стойност чрез следните цветови обозначения:
•
•
•

Близост във
времето

•

Черно – непосредствено проявление: непосредствена заплаха от проявление на риска в
рамките на следващия месец.
Червено – проявление в близко бъдеще: заплаха от проявление на риска в рамките на
следващите три месеца/тримесечие.
Оранжево – проявление в средносрочен план: заплаха от проявление на риска в рамките
на следващото полугодие.
Зелено – проявление в дългосрочен план: заплаха от проявление на риска в рамките на
следващата година.

6. Действия за смекчаване на риска
Действието или действията за смекчаване на риска са описани в Стъпка 4 „Предприемане на
действия по отношение на риска”. Имената на отговорните за тези действия лица се отбелязват
под самото действие, както и в раздел „резервен план” на регистъра.
СТЪПКА 4 Предприемане на действия
•
•
•
•

Действие
Толериране
Прехвърляне
Прекратяване

Действия за смекчаване на риска и резервни планове за действие
(отговорно лице и краен срок)
Установете какви ресурси са Ви необходими за етапа на изпълнение и предприемете
необходимите действия за това, тези ресурси да бъдат включени в бизнес плана за изпълнение на
проекта, както и последният да бъде официално одобрен от ръководителите на програмата. Не
забравяйте да планирате необходимото време в рамките на срока на проекта за наемането на
необходимия персонал или сключването на договор с изпълнител за тази фаза. Съгласувайте
всички въпроси, които биха могли да имат отношение към качеството, сроковете или разходите с
ръководството, главният служител, отговарящ за риска, ръководителя на програмата и
заинтересованите страни. Отговорно лице: Крис Мърман (27/03/2009 г.).

7. Напредък при изпълнението на действието
Напредъкът указва на какъв етап е изпълнението на действието, отбелязано в колона „действия за
смекчаване на риска” на регистъра. Използват се следните цветови обозначения:
•
•
•
•

Черно: прекалено късно е идентифицираното действие да даде резултат.
Червено: все още не е постигнат напредък.
Оранжево: част от действието е в процес на изпълнение.
Зелено: действието е почти изцяло завършено.

Близост във
времето

Съдействие! Ако срещате затруднения при достъпа до стандартния формуляр на регистъра на
риска или бихте желали да получите съдействие във връзка с неговото попълване, моля обърнете
се към някое от лицата, посочени в Глава 6 или Приложение Ж.

Ключов резултат
Би следвало да разполагате с попълнен регистър на риска, който отразява
всички ключови рискове.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! Попълването на регистъра е инструмент, който Ви помага в управлението на
рисковете, а не самоцел.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д:
ШАМПИОНИ НА РИСКА В РАМКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО

Шампионите на риска са изброени по-долу:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Питър Мейкам, Стратегия и реформи, председател на групата на директорите, отговарящи
за риска;
Пол Уайлз, група по изследователска и развойна дейност;
Питър Кейн, отдел Финансова и икономическа дейност
Дънкан Хайн, Служба „Лични данни и документи за самоличност”;
Уилиам Най, служба „Сигурност и борба с тероризма”;
Джонатан Седжуик, служба „Реформа на наказателното правосъдие”
Алистер Бриджис, група за намаляване на престъпността и сигурност в общността;
Джон Скълиън, служба „Съдимост”;
Джъстин Холидей, Агенция „Граничен контрол и имиграция”
Дъсти Амроливала, отдел „Човешки ресурси”
Питър Найрауд, Агенция „Подобряване на дейността на национална служба Полиция”
Саймън Рен, отдел „Комуникация”.

Група на директорите, отговарящи за риска
Шампионите на риска провеждат тримесечни заседания в рамките на групата на директорите,
отговарящи за риска, чийто мандат и задължения са разписани по-долу.

Обща цел
Групата на директорите, отговарящи за риска, има за цел да подобри управлението на риска в
рамките на цялата структура на Министерство на вътрешните работи, улеснявайки процеса на
идентифициране, оценка и управление на всички ключови рискове за дейността.
Конкретни цели
Конкретните цели на групата са да консултира Ръководния съвет на Министерство на вътрешните
работи относно:
•
•

основните рискове, застрашаващи неговата дейност чрез идентифициране на тези рискове
и оценка на адекватността на предприетите действия за тяхното смекчаване;
действията, които е необходимо да се предприемат на ръководно ниво с цел подобряване
на управлението на риска в рамките на цялата структура на Министерство на вътрешните
работи;

•

необходими промени на системата за управление на риска на ведомството и съответните
процеси, свързани с това.
Периодичност на заседанията
Заседанията се провеждат четири пъти годишно, в кратък срок преди извършването на тримесечни
прегледи на риска от страна на Ръководния комитет на Министерство на вътрешните работи. При
необходимост, могат да бъдат свиквани извънредни заседания.
м. юли 2007 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е:
МАТРИЦА ЗА ЗРЕЛОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА

НИВО 1
Информираност

Ниво

НИВО 2
Основно разбиране

Ниво

Знания и умения

Елементите на поведението могат да
включват ….

Служителите,
административните
ръководители и ръководителите на
висше ниво съзнават, че управлението на
риска е необходимост, но не разбират
защо това е така.
Получили са, но не са изчели и не
разбират получените материали относно
риска в тяхната цялост.

Служителите, административните ръководители и
ръководителите на висше ниво съзнават все още не
предприемат действия за идентифициране и
контролиране на риска в рамките на цялата
организация или във високо рискови области.
Областите, в които е необходимо обучение са
известни, и се предприемат действия в тази посока.
От служителите се очаква сами да преценят, кои
равнища на риска са приемливи.

Знания и умения

Елементите на поведението могат да
включват ….

В сферата на дейност на дирекцията
често липсва синхронизация между
рисковете и целите.
Осъзнаване на необходимостта от добро
управление на риска, но концепцията не
е всеобщо приета.
Разбиране на теорията и процесите на
формалното управление на риска, но
възприемането им като инструмент за
гарантиране на съответствието, а не като
такъв за реално подобрение на
дейността.
Разбиране на естеството на дейността на
Министерство на вътрешните работи до
момента, включително от страна на
висшето ръководство и управлението на
равнище министър
и разписана
политика и насоки за управление на
риска и програми за обучение в тази
област.
Съществува яснота по отношение на
лицата за контакт в случай на
необходимост от съдействие. Търсят се
възможности
за
обучение
на
служителите, заемащи ключови позиции.
Разбиране на някои от основните
рискове за Министерство на вътрешните
работи и в съответната област, както и на
необходимостта
от
следване
на
формални процедури, които, обаче, не се
прилагат на практика (липса на умения и
достатъчна ангажираност).

Възможно участие във встъпителни курсове по
управление на риска, като служителите на ключови
длъжности най-вероятно са запознати с някои от
основните политики и практически насоки на
Министерство на вътрешните работи в областта на
риска.
Доколкото се прилага, управлението на риска е
времеемък и механичен процес и често се
ограничава в разработването на регистър на риска от
младши служител, който в последствие събира прах
и не се актуализира редовно.
Често се проявяват рискове, които е могло лесно да
бъдат предвидени и отразени в регистъра на риска.
Някои служители са участвали в изготвянето на
доклади за ръководството и в създаването на
корпоративния регистър на риска.
Членовете на висшето ръководство все още не са
убедени в предимствата или не ръководят дейността
чрез личен пример.
Служителите не са склонни да идентифицират или
разкриват проблеми и слабости, освен ако тази
задача не им бъде специално възложена.
Съществува култура на „убий приносителя на лошата
вест”.
Смекчаването на рисковете понякога е затруднено
от липса на яснота по отношение на формулирането
на индивидуалните рискове.
Очевидна култура на „търсене на вина”, в която
служителите се страхуват от изразяване на
несъгласие.
От служителите се очаква сами да преценят, кои
равнища на риска са приемливи.

Мерна система за установяване на постигнатия напредък
1.

2.
3.
4.

Не са определени шампиони на риска и не съществуват други индикации относно
съществуването на култура на управление на риска. Служителите са чували за
концепцията или я споделят, но по-скоро в контекста на управлението на
проекти. Съставени са регистри на риска, но това е направено от „тесни
специалисти” и като еднократна задача.
Назначен е координатор, който чувства, че „гласът му е глас в пустиня”.
Не е определен апетитът към риск, т.е. в някои области се поемат прекомерно
много рискове, а в други тенденцията е точно обратната.
На министъра не се предоставя информация относно рисковете, освен в случай
на криза.

Мерна система за установяване на постигнатия напредък
Обикновено са разработени регистри на ниво групи и дирекции и те се ползват от
поне половината дирекции.
2. Регистрите са механични и основният им акцент е върху гарантиране на
съответствието, като се актуализират единствено по молба на висшестоящи
служители (например на централата на Министерство на вътрешните работи).
3. Рисковете не са постоянна тема за дискусии в рамките на срещи на групи,
отговарящи за изпълнението на програми и проекти, както и на равнище
направления, екипи и отдели.
4. Има определен шампион на риска, който има спорадичен принос към
тримесечните заседания на Ръководния съвет.
5. Някои от служителите са преминали обучение по управление на риска.
6. Липса на доказателства относно прилагането на системен подход. Рисковете се
ескалират отдолу нагоре по-скоро като изключение и при извънредни
обстоятелства, например събития предизвикващи голям медиен интерес.
7. Степента на сериозност на рисковете на ниво групи и на корпоративно равнище
през последните две тримесечия намаляват или степента им на сериозност не
може да бъде проследена до лицето, отговарящо за тяхното управление.
8. Рисковете не са добре описани в регистъра и/или не са разпределени на
съответните ‘собственици”.
9. Не са разработени резервни планове за действие, особено в случаите, в които
това е необходимо.
10. Министърът е разпоредил създаването и воденето на регистри в резултат на
въвеждането на формално изискване за това.
11. Не е дефиниран апетитът към риск.
1.

НИВО 3
Прилож
ение

Служителите,
административните
ръководители и ръководителите на
висше ниво знаят как да идентифицират,
оценяват и докладват рисковете по
структуриран начин съгласно насоките на
Министерство на вътрешните работи.
Реална отговорност за рисковете и
действията за тяхното смекчаване.
Ръководството на всички нива разбира
ясно по какъв начин следва да се
управлява риска.
Ръководството на всички нива следи
дейността и притежава необходимите
умения да интерпретира и анализира
тази дейност.
Служителите на ключови позиции
осъзнават
необходимостта
от
управление на рисковете съвместно с
партньорите и притежават необходимите
умения за това.

Обученията в областта на риска се провеждат, за да
дадат начален тласък на този процес. Служителите
следват основните принципи на управлението на
риска.
Служителите, отговарящи за риска, и тези с ранг
G6/G7 играят ролята на модели за подражание.
Ръководителите на направления, служби, проекти и
програми редовно задават следните въпроси:
o
Уверени ли сме, че лично проверяваме
начина на управление на риска?
o
Променила ли се е през последната
седмица степента на сериозност на риска?
o
Какво е направено по отношение на
рисковете през последната седмица?
o
Обсъдени ли са рисковете с директора?
o
Обсъдени ли са рисковете с министъра?
Ръководителите:
o
Изпращат ли послание до служителите си
относно необходимостта от ескалиране на
рисковете?
o
Предприемат ли действия за регулярно
актуализиране на рисковете?
o
Идентифицират
и
управляват
ли
рисковете, които засягат повече от едно
направление на дейност?
o
Обсъждат ли рисковете със служителите и
проследяват ли действията за тяхното
смекчаване?
o
Обвързват дискусиите посветени на
рисковете с финансовите въпроси, като
гаранция за изпълнението на проектите в
рамките на съответните бюджети?
o
Информират ли подчинените си относно
рисковете на най-високо ниво?
o
Демонстрират ефективно апетита на
ведомството към риска?
o
Ползват ли в дейността си добрите
практики от други организации?

o

Познаваме най-съществените рискове, особено онези, имащи отношение към опазването
на обществения ред и ескалирани от ниските нива.
1. Създадени са регистри на всички нива, които се ползват от 95 процента от
отделите. Всички направления, ръководещи агенции и други служби без ранг на
министерства поддържат съвместни регистри. Рисковете са винаги добре
артикулирани.
2. Регистрите на риска се актуализират периодично и се ползват в рамките на
цялата организация.
3. Всички процеси за ескалиране на рисковете отдолу нагоре са добре познати на
всички оперативни нива. Регистрите на риска позволяват проследяването на
рисковете.
4. Рисковете за опазването на обществения ред са предвидени, в степента, в която
са ясно артикулирани. Организацията познава всички рискове, включително тези
в ниско приоритетните области.
Добри модели на поведение и процеси:
5. Рискът е предмет на постоянна дискусия в рамките на организацията,
включително между ръководството и служителите в ежеседмичен порядък.
6. Ръководителите и мениджърите са открити и достъпни и активно насърчават
служителите да ескалират рисковете, но ако това не се прави от служителите се
търси отговорност без вменяване на вина.
7. Определени са шампиони на риска, които подпомагат служителите и активно
насърчават добрите модели на поведение по отношение на ескалирането на
рискове.
8. Служителите на ключови длъжности са обучени в областта на управлението на
риска на подходящо ниво и са в състояние да обяснят на служители
предимствата на този подход.
Планиране на дейностите, свързани с управлението на риска в дългосрочен и
краткосрочен план
9. За всички рискове, обозначени в черно и червено, са разработени резервни
планове.
10. Министърът е запознат с всички рискове, включително тези въведени в
регистъра. Министрите получават редовни доклади (седмични) доклади относно
рисковете.
11. Организацията е определила стойността на своя апетит към риск и са
разработени планове, които гарантират постигането на целите съгласно този
апетит. Ръководството очаква изпълнение на тези планове с оглед намаляване на
рисковете на корпоративно ниво от категория „черно” до „червено”.
12. Разработени са планове, по отношение на рисковете, които се очаква да се
проявят в рамките на срок от 3 до 5 години.
Управление на рисковете, засягащи процесите, проектите и ведомството като цяло
13. Регистрите отразяват рисковете, засягащи процесите, особено (но не само)
когато:
•
Процесът е неадекватно формулиран или не се правят редовни проверки за
съответствие
•
Съответните рискове имат отношение към опазването на обществения ред;
•
Отделните процеси не са съгласувани в достатъчна степен
•
Системата позволява загубата на пътеките за проследяване на казуси/лица;
•
Процесът е подобрен, но все още съществуват затруднения, наследени от
миналото

Ниво

Знания и умения

Елементите на поведението могат да
включват ….

Мерна система за установяване на постигнатия напредък

Изпращат ли послание относно това, че
организацията трябва да си поставя
амбициозни цели, но въпреки това да
полага усилия за свеждане на нивото на
риск до минимум?
o
Създават ли култура, която гарантира, че
служителите няма да бъдат обвинявани за
ескалирането на риска?
o
Проверяват ли редовно дали процесите се
контролират добре?
Проактивна, положителна нагласа, насочена към
намирането на решения.
Иновативно и творческо приложение на теорията на
риска в ежедневната работа. Познаване на аспектите
на управлението на риска, които нямат пряко
отношение към рутинната дейност.
Открита вътрешна комуникация и липса на култура
на „вменяване на вина”. Редовни проверки на
ефективността на управлението на риска. Ясно
признание за личните инициативи за по-добро
управление на риска.
Служителите на всички нива са пример за
подражание.
По-дългосрочните рискове са интегрирани в
стратегията и функциите по планиране на дейността,
включително разработването на политики.
Ефективна и редовна комуникация с обществеността
относно потенциалните заплахи.
Идентифициране и приоритизация на рисковете с
цел активно извличане на полза от възможностите.
Целите за лично представяне включват елементи на
управление на риска. Което важи и за оценката на
дейността.
Поемането на добре пресметнати рискове е
стандартна практика. Всеки носи отговорност за
своите действия.

миналото;
•
Има голям брой необработени случаи;
•
Съществуват редица допирни точки между процесите, за които отговарят
различни служители.

НИВО 4
Вграждане

o

В допълнение към посоченото по-горе,
служителите:
Ефективно управляват рисковете, за
които отговарят или споделят със свои
партньори.
Предприемат ефективни действия за
комуникация по въпроси, свързани със
съществените рискове за обществения
ред в областта, в която работят
Ползват управлението на риска за целите
на идентифициране както на заплахи
така и на възможности.
Извършват формални прегледи на
ефективността на всички аспекти на
управлението на риска.
Представителите
на
висшето
ръководство са ангажирани в процеса на
разширяване на хоризонта на рисковете
чрез участието
си във външни
мероприятия.

Важат всички презумпции, които са валидни за ниво 3, но те са по-видимо в рамките на
отделните дейности и могат да дадени примери от всички нива и направления на
дейност на организацията:
Познаваме рисковете на най-високо ниво, особено тези имащи отношение към
попазването на обществения ред и ескалирани отдолу нагоре
1.
2.

Министърът е активно ангажиран в процеса на идентифициране на рискове и
определяне на апетита към риск на организацията
Организацията не е тежко засегната от непредвидени събития

Добри поведения и практики по отношение на риска
3.
4.

Има много добри примери от практиката за добро управление на риска
Ежеседмичните обсъждания са добре установена практика и елемент от
дейността на организацията

Планиране на рисковете в краткосрочен и дългосрочен план
5.

Рисковата експозиция съответства на апетита към риск

Управление на рисковете за процесите и проектите в рамките на Министерство на
вътрешните работи
6.

Тази категория рискове са идентифицирани и са предприети съответни
смекчаващи действия.

Ниво

Знания и умения

НИВО 5
експертно

Доказани експерти в
управлението на риска

Елементите на поведението могат да
включват ….
областта

на

Служители, които вероятно притежават
професионални квалификации в областта
на управлението на риска или стабилна
репутация за проактивност, както и
желание за продължаващо усвояване на
знания в областта. Хората, чиито съвети
се приемат от останалите.
Популярни служители, които често
участват като лектори в семинари
посветени на управлението на риска.
Изнасят лекции и обучават останалите
служители.

Както по-горе ….
Могат да бъдат ползвани като образци и еталони в
областта на управлението на риска.
Признати са от други организации като лидери в
областта на управлението на риска.
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Важат всички презумпции, които са валидни за ниво 4, но в допълнение могат да се
представят доказателства относно това, че организацията рядко бива „изненадана”
неприятно от събития, както и че повечето от тези събития са външни.
Рисковете и тяхното управление никога не са били считани за нещо „твърде трудно” до
момента, в който е било необходимо да се ползват техники за преодоляване и управление
на кризи.

