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I. Същност, дефиниции и цели на Стратегията за управление на риска. 

Законът за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) 

поставя изисквания към ръководителите на организациите от публичния сектор да 

идентифицират, оценяват и управляват рисковете, застрашаващи постигане целите на 

техните организации. Те отговарят за разработването на Стратегия за управлението на 

риска (Стратегията), която се актуализира на всеки три години или при настъпване на 

съществени промени в рисковата среда. 

1. Параграф 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на ЗФУКПС, определя риска 

като събитие, което ще повлияе върху постигане целите на организацията. Рискът 

се измерва с неговия ефект и с вероятността на настъпването му. При осъществяване 

на дейността и изпълнение на функциите си, организациите от публичния сектор се 

сблъскват с рискове (потенциални събития), които могат да затруднят тяхната дейност. 

Възникването на подобни събития, в случаите, когато те не са били предвидени и 

оценени, принуждава ръководителите на организациите да предприемат мерки, а 

понякога и да разходват значителни по размер публични средства, за премахване на 

последиците от тях.  

2. Процесът по управление на риска е описан по следния начин в чл.12, ал.1 от 

ЗФУКПС: управлението на риска включва идентифициране, оценяване и 

контролиране на потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят 

негативно върху постигане целите на организацията, и е предназначено да даде 

разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати. 

Община Каспичан е организация от публичния сектор, по смисъла на чл.2, ал.2, 

т.1 от ЗФУКПС, първостепенен разпоредител с бюджет. 

Стратегическите цели на Общината са заложени и разписани в основен документ, 

наречен План за интегрирано развитие на Община Каспичан за периода 2021 – 2027 

година, приет с Решение на Общински съвет – Каспичан № 299 по Протокол № 18 от 

25.03.2021г. и Праграма за управление на Община Каспичан за мандат 2019-2023г., 

приета с Решение на Общински съвет – Каспичан № 50 по Протокол № 5 от 30.01.2020г. 

В цитираните документи са заложени приоритети за развитие, както следва: 

- В Плана за интегрирано развитие на Община Каспичан за периода 2021 – 2027 година: 

mailto:obshtina@kaspichan.org
mailto:obshtina@kaspichan.org
http://www.kaspichan.org/


   

 

 

 

 

ул. „Мадарски конник“ № 91                        91 Madаrski konnik st                                                                                               

9930 гр. Каспичан                                                         9930 Kaspichan 

телефон : +359 5351 / 74 74                                      Phone:+359 5351 / 74 74 

факс :       +359 5351 / 74 70                                                     Fax:     +359 5351 / 74 70 

e-mail: obshtina@kaspichan.org                                        e-mail: obshtina@kaspichan.org 

www. kaspichan.org                                         www. kaspichan.org  

 

 

 

DESIGN BY VALO  2009 

 

стр.3 

• ПРИОРИТЕТ № 1: Икономически растеж и повишена конкурентно способност на 

местната икономика; 

• ПРИОРИТЕТ № 2: Повишаване качеството и стандарт на живот; 

• ПРИОРИТЕТ № 3: Подобряване състоянието на техническата инфраструктура. 

- В Програма за управление на Община Каспичан за мандат 2019-2023година: 

• Икономическо развитие, инфраструктура, благоустрояване на населените места, за 

постигане по-високо качество на живот; 

•  Образование; 

• Социални дейности, трудова заетост и здравеопазване; 

• Развитие на туризъм, спорт и младежки дейности; 

• Култура; 

• Екология; 

• Развитие на гражданското общество. 

• Използване възможностите на Европейските фондове и Националните програми. 

С цел подобряване качеството на управление и работа в администрацията, е 

внедрен Моделът CAF, който е базиран на самооценка на институцията, в която тя 

идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните 

стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Целта от прилагането на CAF 

и превръщането му в устойчива управленска практика е подобряването на ефективността 

и ефикасността в работата на институцията, постигането на по-добри резултати за 

администрацията и хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за 

обществото като цяло. 

Паралелно с внедряването на новия инструмент CAF, Община Каспичан 

поддържа и Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, 

позволяваща насочване и контролиране на организацията по отношение на качеството 

към дейностите на администрацията по отношение на осъществяване на местното 

самоуправление, предоставяне на административни услуги на потребители, 

администриране на дейности по устройство на територията, финансово-стопански 

дейности и управление на собствеността, изпълнение на делегираните държавни 

дейности в областта на образованието, културата, здравеопазването, социалните 

дейности, околната среда, спорта, туризма, отбранително-мобилизационната готовност 

и опазване на обществения ред и сигурност. 
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Основната цел на тази Стратегия е да опише етапите, през които преминава 

процесът по управление на риска в Община Каспичан, използвания подход, отговорните 

лица (структури) и основните изисквания към процеса. 

 Стратегията ще подпомогне кмета на общината и ръководителите на 

структурните звена да: 

 Идентифицират и оценяват рисковете, застрашаващи постигането на 

целите; 

 Определят подходящи действия в отговор на рисковете; 

 Документират резултатите от управлението на риска на всеки етап. 

 Целите на Стратегията са свързани с: 

 Изграждане на съзнание и разбиране за процеса по управление на риска на 

всички нива в Общината; 

 Изграждане на организационна култура по отношение на управлението на 

риска и на отговорност, свързана с управлението на риска на всички нива в Общината; 

 Обхващане на всички рискове и на тяхното добро управление в рамките на 

риск-апетита на Общината; 

 Внедряване на управлението на риска като част от процеса по взимане на 

решения. Това включва свързване на идентифицираните рискове и контролни дейности 

със стратегическите и оперативни цели на Общината, като част от процеса по годишно 

планиране. 

 II. Общ преглед на процеса по управление на риска в Община Каспичан. 

1. Роли и отговорности. 

Предвид нормативните разпоредби в тази област, както и в съответствие с добрите 

практики, отговорностите на ръководителите на организациите в публичния сектор по 

отношение управлението на риска, могат да се систематизират по следния начин:  

1.1. Кмет на община. 

Кметът отговаря за създаването и поддържането на култура на управление на 

риска в организацията. Той трябва да демонстрира с поведението си разбиране за 

важността и подкрепа за дейностите по управление на риска. 

Кметът отговаря за определяне на мисията, визията и стратегическите цели на 

общината. Той трябва да създаде условия за формулиране на ясни, конкретни и измерими 

цели, осигурени с конкретни по размер и източник ресурси, в съответствие със 

съществуващите нормативни изисквания и добри практики.   
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Ръководителят на организацията трябва да определи лице, отговорно за 

управлението на риска в общината, както и да разпредели ясно ангажиментите по 

управление на риска сред средното ниво на ръководството на организацията и 

служителите. 

Отговорност на ръководителя на организацията е да одобри риск апетита на 

организацията, да одобри и да осигури прилагането на реакциите на риска, определени в 

резултат от управлението на риска, за да се намали влиянието и вероятността от 

настъпването на тези рискове (реакция на риска) до приемливо ниво (т.е. остатъчния 

риск). 

Отговорност на ръководителя на организацията е да осигури предприемане на 

коригиращи действия на база на информацията от мониторинга на риска.  

 

1.2. Ръководители на структурни звена в Общината (директори на дирекции 

и началници на отдели). 

 Ръководителите на структурни звена в Общината са отговорни за управлението 

на рисковете в рамките на своите структурни звена. 

 Те отговарят за определянето на целите на структурите, които ръководят, на 

базата на разработени Годишни цели на Общинска администрация за съответната 

година, утвърдени от Кмета на общината, базирани на стратегически документи с 

включени дейности, очаквани резултати и индикатори за изпълнение. Ръководителите 

носят отговорност за идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, 

застрашаващи постигането на целите на структурите, които ръководят. 

 Отговорностите им по отношение на управлението на риска са следните: 

 Ефективно управление на персонала в структурното звено и поддържане 

нивото на компетентността му; 

 Идентифициране на значимите рискове на ниво дирекция/отдел; 

 Оценка на влиянието на тези рискове върху постигането на 

стратегическите и оперативните цели на структурите; 

 Оценка на вероятността рисковете да се сбъднат; 

 Въвеждат адекватни контролни дейности (контроли) за управление на 

рисковете и осигуряват ефективното им прилагане в рамките на съответната структура; 
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 Предоставят информация и предложения за необходими действия по 

управление на риска и въвеждане на контролни дейности в случаите, в които съответните 

решения относно реакция спрямо риска са извън правомощията им. 

 

1.3. Служители на организацията 

Отговорностите на служителите са:  

 подпомагат оперативните ръководители в процеса на управление на риска, 

като осигуряват нужната за целта информация и участват активно в дейностите по 

оценка на идентифицираните рискове и въведените контролни процедури; 

 докладват на оперативното ръководство на Общината за възникващи 

проблеми, които могат да застрашат постигане на целите; 

 докладват на оперативното ръководство за потенциални възможности за 

подобрение на системите за вътрешен контрол. 

 

1.4. Лице, отговорно за управлението на риска. 

Ръководството на общината има ангажимент да осигури и следи за прилагането 

на вътрешните контроли в организацията.  

Имайки предвид организационната структура на Община Каспичан и 

спецификите на нейните дейности, за гарантиране на горното, в Общината е определен 

служител, който координира всички процеси по управлението на риска. Този служител 

следва да познава добре структурата и дейността на организацията, нейните 

стратегически и годишни цели, както и да има познания за същността на процеса по 

управление на риска.  

По този начин се дава увереност на ръководството, че дейностите по управление 

на риска и функционирането на вътрешните контроли в Общината са разписани 

правилно и ще работят според очакванията.   

Така определеното лице има следните отговорности: 

 Създаване на организация за разработване и разписване на Стратегия за 

управление на риска, съответно нейната актуализация;  

 Координиране, организиране и информационно обезпечаване на 

дейностите по идентифициране и оценка на риска и определяне на реакции на риска; 
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 Осигурява отразяването на рисковете и тяхната оценка, на резултатите от 

извършените действия по управление на риска, сроковете, в които действията ще бъдат 

предприети и отговорните лица, в специален документ – риск-регистър;   

 Подпомагане ръководството на Общината при определяне на риск-апетита 

и даване на указания относно приемливите нива на риск;  

 Изпълнява методологически функции по управление на риска, а именно: 

подпомагане и консултиране на останалите участници в процеса по управление на риска 

при прилагането на методите и техниките на идентифициране и оценка на риска и при 

определяне на реакциите на риска; 

 Консултиране, организиране и провеждане на обучения по теми, свързани 

с управлението на риска; 

 Организиране осъществяването на мониторинг на управлението на риска. 

 Докладване на ръководителя на организацията на обобщена информация 

по отношение управлението на риска под формата на доклади. При необходимост от 

предприемане на коригиращи действия, в резултат от мониторинга, отговорното лице 

докладва на ръководителя на организацията и организира и координира тяхното 

разработване. 

При изпълнение на своите отговорности, Служителя по управление на риска в 

общината може да привлича за съдействие други служители от общинска 

администрация, а при доказана нужда и/или външни лица, и да провежда извънредни 

заседания.  

Матрицата за определяне на правата и отговорностите в процеса по управление 

на риска в Община Каспичан, е представена в Приложение № 1 към настоящата 

Стратегия. 

 

ІІІ. Стъпки за управление на риска. 

1. Стъпка № 1: Създаване на условия за управление на риска. 

Изпълнението на тази стъпка е предпоставка за ефективно идентифициране и 

оценка на рисковете, застрашаващи целите на организацията и за предприемане на 

адекватни реакции на тези рискове. Извършването на дейностите, включени в тази 

стъпка, е отговорност на кмета на Общината. Той трябва да предприеме следните 

действия:  
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- Да осигури изработването и въвеждането в действие на стратегически план, 

който да отразява общите (стратегически) цели на организацията; 

- Да утвърди Стратегия за управление на риска; 

- Да определи Риск-мениджмънта и отговорностите по управление на риска; 

- Да утвърди риск-апетита на организацията; 

- Да осигури необходимите ресурси във връзка с изпълнение на задълженията 

по управление на риска; 

- Да осигури необходимите условия Стратегическият план, Стратегията за 

управление на риска, както и всяка друга относима информация да бъдат ефективно 

комуникирани със служителите на организацията. В изпълнение на това условие е много 

важно ръководният състав на общината да демонстрира с поведението си разбиране за 

важността и подкрепа за дейностите по управление на риска. За целта кметът на 

общината трябва да инициира регулярно дискусии по въпросите на управлението на 

риска в общината, да използва активно резултатите от мониторинга на риска, да 

демонстрира разбиране относно връзката между целите на организацията и рисковете и 

да обсъжда тази връзка със служителите на организацията.  

2. Стъпка № 2: Идентифициране и оценка на риска. 

2.1. Дейности по идентифициране на рисковете. 

На този етап се идентифицират събитията, застрашаващи постигането на 

целите на организацията или изпълнението на конкретната дейност/процес, свързана с 

тези цели. Идентифицирането на риска е първата същинска фаза от процеса по 

управление на риска и тя е отговорност изцяло на ръководителите на структурни звена 

при общината. Всеки от тези ръководители изготвя (попълва) Риск-регистър 

(Приложение № 5) – за рисковете в неговата дирекция/отдел и на тази база се изготвя 

риск-регистър за цялата община – за рисковете, валидни за организацията като цяло. 

Процесът по идентифициране на рисковете се извършва периодично (поне 

веднъж годишно с цел актуализиране на идентифицираните и оценени рискове) и текущо 

(в случай, че е възникнала необходимост от идентифициране и оценка на нов риск). 

Идентифицирането на рисковете трябва да се извърши по отношение на всяка 

стратегическа или оперативна цел. От ключово значение е да се обхванат всички аспекти 

на средата, в която съществува организацията, на самата организация и на дейността й. 

За целта се използват предварително установени класификации на рисковете. 
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Най-важната класификация на рисковете разделя рисковете на вътрешни и 

външни за организацията, като: 

Външни са рисковете, свързани с външни обстоятелства – политически 

събития, законодателни промени, промени в икономиката, природни явления, външни 

организации – партньори, контрагенти, медии и др.;  

Вътрешни са рисковете, свързани с правно-организационната форма, 

спецификата на дейността и процеса на работа на организацията, като например: 

рискове, свързани със системата за обмен на данни, проблеми, свързани с човешкия 

ресурс, промени в работните задачи, неефикасно управление и др.  

Като примерни рискови области могат да се посочат следните:   

• Стратегически рискове – те могат да повлияят върху постигането на 

стратегическите цели на организацията;   

• Оперативни рискове – тези, с които организацията се сблъсква ежедневно 

и заплашват изпълнението на оперативни процеси и дейности;   

• Политически рискове – възникват от промяна в правителството и 

провеждане на нови политики;   

• Икономически рискове – породени от особеностите и/или промяната на 

икономическата система (инфлация, конкуренция и др.); 

• Репутационни рискове – причинени от слаби връзки с обществеността, от 

неуспех при предоставянето на услуги или при задоволяване на обществени 

потребности, при работа с граждани, с колеги, медиен скандал, в който са замесени 

служители на организацията;   

• Технологични рискове – причинени от използването на стари технологии, 

от пробив в сигурността или от използването на нови информационни системи, които не 

са достатъчно изпробвани или служителите не са обучени на необходимото ниво;   

• Рискове за сигурността – причинени от кражби или злоупотреби с 

материални активи, парични средства или други финансови активи или нерегламентиран 

достъп до информация, поради неадекватна защита на информационната система;   

• Правни/регулаторни рискове – възникващи от промяна в националното/ЕС 

законодателство;   

• Финансови рискове – причинени от недостатъчно финансиране или от 

незаконосъобразно, неефективно, неефикасно или неикономично разходване на 

публични средства. Финансовите рискове могат да се проявят и по отношение 
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приходната част на бюджета – незаконосъобразно/неефикасно определяне/събираемост 

на приходите за организацията;   

• Екологични и здравни рискове – възникващи в резултат на въвеждането на 

нови екологични стандарти или поради настъпили екологични катастрофи, промени в 

климата, пандемии и др.;   

• Управленски рискове – причинени от грешни управленски решения или от 

незадоволителни мерки за вътрешен контрол, честа промяна в ръководния състав на 

организацията;   

• Договорни или партньорски рискове – възникващи от неуспех на партньор 

или доставчик на обществена услуга. 

 

Категориите на рисковите области за Община Каспичан са представени в 

Приложение № 2 към настоящата Стратегията. 

За нуждите на първоначалното идентифициране на рисковете, застрашаващи 

постигане целите на общината, се определят следните функционални области: 

- бюджетен процес; 

- разходване на публични средства; 

- управление на човешките ресурси; 

- провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

- разпореждане с общинска собственост; 

- управление на материалните активи на общината; 

- управление на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, 

финансирани от Европейския съюз; 

- управление и контрол на информацията в общината.  

 

2.2.Оценка на рисковете. 

По принцип не е възможно да бъдат идентифицирани и управлявани повече от 20-

30 риска в организацията. Ето защо е необходимо вниманието да се концентрира към 

тези, за които съществува най-голяма вероятност да настъпят и са с най-голямо 

потенциално влияние върху стратегическите и оперативни цели на организацията. 

Рисковете се оценяват по два показателя – вероятност и влияние. 

При оценката на риска могат да бъдат използвани количествени и/или качествени 

методи, като: 
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- Количествените методи обикновено носят по-голяма точност, но могат да се 

използват само по отношение на определени рискове, подлежащи на количествено 

измерване (например финансови рискове) и предполагат използването на по-сложни 

техники; 

- Качествените методи могат да се приложат, когато рисковете не подлежат на 

количествено измерване (например репутационни рискове) или когато липсват 

достатъчно достоверни статистически данни. Качествените методи са субективни, но се 

прилагат по-лесно. При използването на качествени методи, вероятността и ефектът на 

рисковете се оценяват чрез качествени показатели, които могат да бъдат словесни (висок, 

среден, нисък) или числови (като скалата може да е от 1 до 3 или от 1 до 5). 

С цел постигане на максимално реални резултати при оценяването на 

потенциалните рискове за организацията, ще се използват различни техники за 

снижаване нивото на субективизъм или за унифициране разбирането на оценяващите, 

посредством балансираното участие на достатъчен брой служители. 

Подходът за оценка на риска в Община Каспичан е представен в Приложение № 

3 към настоящата Стратегия. 

 

3. Стъпка № 3: Определяне на риск-апетита. 

След като рисковете бъдат идентифицирани и оценени, е необходимо да се реши 

кои рискове изискват незабавни действия и какъв тип коригиращи действия трябва да се 

приложат, т.е. да се определи реакцията на риска.  

Реакцията на риска е в пряка зависимост от риск-апетита на организацията. Риск-

апетитът трябва да бъде определен преди да се пристъпи към приоритизация и 

определяне на реакции към риска и е необходимо условие за ефективно управление на 

риска.  

За да се определи апетитът към риска и приемливото ниво на риск, е необходимо 

да се търси отговор на въпроси като:  

- За кои категории рискове смятаме, че трябва да отделим от ограниченото си 

време и ресурси, за да сведем до минимум експозицията на риск;  

- Какво ниво на излагане на риск изисква незабавни действия; 

- Какви събития са се случвали в миналото и на какво ниво са били управлявани; 

- Какви са очакванията на заинтересованите страни по отношение на постигане 

целите на организацията; 
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- Какво е съотношението разходи/ползи при дадено ниво на риск апетит? 

Дефинирането на риск апетита включва както определяне на стойностите на 

вероятност и влияние, под които рисковете попадат в прага на търпимост, така и 

реакциите по отношение на рисковете (например поставяне под наблюдение или 

вземането на решение да не се предприемат никакви действия по отношение на рискове, 

за които няма почти никаква вероятност да настъпят и чието настъпване ще причини 

щети под прага на търпимост).  

Един от възможните модели на определяне на риск апетита, по отношение на 

реакциите към риска, включва следните категории:  

 Критични рискове - тези, при които и вероятността и ефекта са високи. Те 

изискват незабавното внимание и подробно разглеждане на дейностите, свързани с 

управление на риска;  

 Рискове с високо влияние (ефект) и ниска до средна вероятност. Тези 

рискове трябва да бъдат контролирани веднага след като се вземат мерки по отношение 

на критичните рискове, тъй като въздействието им може да бъде значително, въпреки че 

вероятността да се случат е помалка отколкото при критичните рискове;  

 Рискове с висока вероятност и сравнително ниско влияние (ефект). За 

такива рискове обикновено не се взимат предпазни мерки. По-скоро трябва да се има 

предвид и да се следи ефектът на натрупването, който може да повиши ефекта (например 

поредица от малки проблеми, които придобиват голямо влияние при натрупване или 

системно нарушение);  

 Неотносими рискове: Тук се отнасят рисковете, при които и двата фактора 

– вероятност и влияние, са ниски. Те трябва да бъдат наблюдавани, но не изискват мерки.  

4. Стъпка № 4: Реакция на риска. 

След като бъдат идентифицирани и оценени рисковете, организацията трябва да 

прецени какви мерки и действия за реакция или отговор на идентифицираните и оценени 

рискове трябва да бъдат предприети.  

Всеки ръководител на структорно звено, ангажиран в процеса по оценка на 

рисковете в общината трябва да предложи мерки, отнасящи се до ръководеното от него 

звено/дейност. При избора на подходящи действия (реакция) спрямо риска, се взема 

предвид изискването разходите за тях да не надхвърлят очакваните ползи.  

Възможните реакции на риска, са:  
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4.1. Ограничаване на риска – това е най-често срещаната реакция, която 

ръководителите следва да прилагат, тъй като рискът рядко може да бъде изцяло 

избегнат/прехвърлен. Рисковете, обект на тази реакция, трябва да се наблюдават 

периодично.  

4.2. Прехвърляне на риска – ръководството на общината може да прецени, че 

рискът е твърде висок и трябва да го „прехвърли” към друга организация. Класическият 

начин за прехвърляне на риска е застраховането. Ако дейността, свързана с определени 

цели на организацията е предмет на застраховане (опазване на имуществото на 

организацията, опазване живота и здравето на служители и др.), е препоръчително да се 

предприемат такива мерки.  

4.3. Приемане на риска – такава реакция е възможна само ако определени рискове 

имат ограничено (незначително) влияние върху постигане на целите или ако разходите 

за предприемане на действия превишават потенциалните ползи. Такива рискове трябва 

да бъдат постоянно наблюдавани, тъй като е възможно различни външни или вътрешни 

фактори да окажат въздействие върху вероятността и влиянието, като по този начин 

изместят риска в друга по-висока категория. 

4.4. Прекратяване на риска – някои рискове могат да се намалят или ограничат до 

приемливо равнище единствено чрез прекратяване на дейността. Следва да се има 

предвид факта, че в публичния сектор възможностите за прекратяване на риска са твърде 

ограничени, тъй като стратегическите цели на организациите в повечето случаи се 

определят в нормативни актове и/или от правителствени и международни програми. 

Определянето на конкретни реакции на риска включва и преценка доколко 

съществуващите контролни процедури са подходящи за управление на 

идентифицираните рискове, като при необходимост може да се дефинират нови видове 

мерки за реакция на риска. Трябва да се знае, че винаги ще съществува ниво на остатъчен 

риск, заради вътрешно присъщите ограничения от различен характер (човешки фактор, 

несъвършенство на технологиите и др.) 

5. Стъпка № 5: Мониторинг на риска. 

Осигуряването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква и 

неговото текущо наблюдение, или мониторинг на всеки негов етап, както и периодично 

докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното 

намаляване. За тази цел е нужно периодично да се преглежда целия риск-регистър. 

Определени рискове могат да бъдат преглеждани по-често, в зависимост от тяхната 
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специфика или особена значимост, а други съществени рискове могат да изискват и 

ежедневен преглед. Също така, при възникване на внезапни събития, риск-регистърът 

може да се разглежда извънредно без да се чака редовния преглед. 

Целта на процеса по мониторинг и докладване е да наблюдава дали рисковия 

профил – вероятността и влиянието на идентифицираните рискове се променя, дали се 

пораждат нови, неидентифицирани преди това рискове и да дава увереност на 

ръководителя на организацията, че процеса по управление на риска остава ефективен във 

времето и са предприети необходимите действия за намаляване на риска до приемливо 

за организацията ниво.   

 

6. Стъпка № 6: Документиране на процеса по управление на риска. 

Всяка основна дейност в Община Каспичан, свързана с управлението на рисковете 

следва да бъде документирана. С цел създаване на условия за редовен и систематичен 

преглед на процеса по управление на рисковете в общината, се извършва документиране 

на всеки риск и всеки етап от процеса, описване на избраната подходяща реакция на 

риска и служителите, които отговарят за изпълнението на тези действия и определените 

за това срокове. 

Документът, в който се описва процесът по управлението на рисковете в 

общината и в който се отразяват резултатите от тази дейност, се нарича Риск-регистър. 

(Приложение № 5). 

Основната информация, която се отразява в регистъра, е:  

- идентифицираните рискове за дейността на Община Каспичан;  

- оценка на вероятността и влиянието на идентифицирания риск при липса на 

контролни дейности; 

- предприетите действия (реакции на риска) и текущи контролни дейности;  

- рисковете, които остават да съществуват и след предприемане на описаните 

действия (остатъчни рискове);  

- оценка за нивото на остатъчния риск спрямо апетита към риска; 

- предложени/планирани допълнителни действия за намаляване на остатъчния 

риск; 

- срокове и отговорни длъжностни лица за изпълнение на мерките.  

За всеки от рисковете, който не е в рамките на приемливото ниво се съставя План 

за действие (Приложение № 4). 
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За всички срещи на ръководителя на организацията и служителите на ръководни 

длъжности, провеждани във връзка с прегледа и актуализирането на риск-регистъра, се 

изготвя Протокол (Приложение № 6), в който се отразяват взетите решения. След 

актуализирането на горния регистър, същият се одобрява от кмета на общината. 

Служителят, координиращ процеса по управление на рисковете в Община 

Каспичан наблюдава състоянието на горния процес, напредъка по изпълнение на 

мерките, заложени в плана за действие за намаляване на рисковете, които са над 

приемливото ниво и предоставя ежегодно на кмета на Община Каспичан Доклад за 

дейността си в срок до 31 март на следващата година (Приложение № 7). 

 Стратегията за управление на риска е част от Системите за финансово 

управление и контрол на Община Каспичан и покрива напълно нормативните изисквания 

по вторият елемент на финансовото управление и контрол, съгласно чл.10, ал.1, т.2 от 

ЗФУКПС. С цел ефективно и ефикасно изпълнение, Стратегията ще е обект на оценка и 

одит по внедрения Модел  CAF „Обща рамка за оценка“ и ISO 9001:2015.  

 Неразделна част от Стратегията са: 

 

Приложение № 1: Матрица за определяне правата и отговорностите в процеса по 

управление на риска в Община Каспичан; 

Приложение № 2: Категоризация на рисковите области; 

Приложение № 3: Подход за оценка на риска в Община Каспичан; 

Приложение № 4: Образец на План за действие за рисковете, които не са в рамките 

на приемливото за Община Каспичан ниво;  

Приложение № 5: Образец на Риск–регистър на общината; 

Приложение № 6: Образец на Протокол за извършен преглед и актуализация на 

Риск-регистъра на общината; 

Приложение № 7: Образец на Доклад за дейността по управление на риска в 

общината. 

 Стратегията за управление на риска в Община Каспичан: 

- подлежи на актуализиране на всеки три години, или при настъпване на 

съществени промени в рисковата среда; 

- се свежда до знанието на всички служители в Общинска администрация – 

Каспичан. 
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Приложение № 1 

 

МАТРИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ В ПРОЦЕСА 

НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА КАСПИЧАН 

            Длъжност 

 

Дейност 

Кмет Зам.-кмет Секретар Директор на 

дирекция, 

Началник на 

отдел 

Служител по 

управление на 

риска 

Идентифициране на 

рисковете 
Р У У У О 

Анализ и оценка на 

рисковете 
К У У У О 

Вземане на 

решение/контролиран

е на риска/ 

Р И И И И 

Мониторинг К У У У У 

 

 

 

Р – решава; 

К – контролира; 

У – участва; 

И – информира (се); 

О – осъществява. 
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Приложение 2 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА РИСКОВИТЕ ОБЛАСТИ 

Рискове могат да възникнат по различни причини и в резултат на промените в различни фактори. 

Някои от тях са сравнително лесно предвидими, а за други е необходим по-задълбочен анализ. 

Групирането на рисковете по области ще улесни идентифицирането на конкретните рискове, 

застрашяващи постигане целите на Община Каспичан. 

 

Рискови области Влияние 

Стратегически рискове Могат да повлияят върху постигането на стратегическите цели на 

организацията. 

Оперативни рискове Тези, с които общината се сблъсква ежедневно и заплашват изпълнението 

на оперативни процеси и дейности. 

Политически рискове Възникват от промяна в правителството и/или провеждане на нови 

политики. 

Икономически рискове Породени от особеностите и/или промяната на икономическата система 

(инфлация, конкуренция и др). Това може да се отрази на нивото на търсене 

на някои услуги, да повлияе на разходите или да доведе до намаляване 

размера на наличното финансиране. 

Рискове за репутацията Причинени са от слаби връзки с обществеността, от неуспех при 

предоставянето на услуги или при задоволяване на обществени 

потребности, при работа с граждани и колеги. 

Технологични рискове Причинени са от използването на стари технологии, от пробив в 

сигурността или от използването на нови информационни системи, които 

не са достатъчно изпробвани или служителите не са обучени на 

необходимото ниво. 

Рискове за сигурността Причинени са от кражби или злоупотреби с материални активи, парични 

средства или други финансови активи или нерегламентиран достъп до 

информация, поради неадекватна защита на информационната система. 

Правни/регулаторни рискове Възникващи от промяна в националното или законодателството на ЕС. 

Финансови рискове Причинени са от недостатъчно финансиране или от неефективно, 

неефикасно или неикономично разходване на публични средства. 

Екологични рискове Възникващи в резултат от въвеждането на нови екологични стандарти или 

поради настъпили екологични катастрофи или промени в климата. 

Управленски рискове Причинени са от неуспех в управлението на организацията или от 

незадоволителни мерки за вътрешен контрол. 

Договорни или партньорски 

рискове 

Възникващи от неуспех на партньор или доставчик на обществена 

услуга/поръчка. 
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Приложение № 3 

 

 

ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ОБЩИНА КАСПИЧАН 

 

При оценката на всеки риск се прилага единен и последователен подход. 

 

Функционална област: 

 

Дейност: 

Цели Оценка на риска Последици Текущи 

действия и 

контролни 

дейности 

Рискове Вероятност Влияние 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

 

(1) Посочват се всички цели, свързани с изпълнението на дейността, надеждността на финансовата 

и оперативната информация и съответствието със законодателството и вътрешните актове на общината. 

(2) Посочват се всички идентифицирани рискове за постигане на целите. Отчитат се както 

вътрешни, така и външни рискови фактори, като за една цел могат да бъдат идентифицирани няколко 

различни риска. 

(3) За всеки от рисковете се оценява вероятността от неговото проявление. Използва се скала с 

шест степени за вероятност (А – F). 

(4) За всеки от рисковете се оценява потенциалното влияние върху изпълнението на дейността, 

надеждността на финансовата и оперативната информация и съответствието със законодателството и 

вътрешните актове. Използва се скала с четири степени за влияние (І – ІV). 

(5) Посочват се потенциалните негативни събития, които могат да засегнат набелязаните от 

ръководството на общината цели. 

(6) За всеки риск с вероятност C и по-висока и влияние (въздействие) II или I, се посочват всички 

действия, които се предприемат за тяхното намаляване до приемливо ниво и контролните дейности, които 

осигуряват правилното и своевременното им изпълнение. 
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A  

 

   Вероятност 

А: Много висока 

B: Висока 

C: Съществена 

D: Ниска 

E: Много ниска 

F: Почти невъзможно 

 

Влияние 

I: Катастрофално 

II: Високо 

III: Ниско 

IV: Пренебрежително 

B    

 

   

C  

 

   

D  

 

   

E  

 

   

F  

 

   

                            ІV        ІІІ        ІІ          І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние 

В
ер

о
я
тн

о
ст
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Приложение № 4 

 

Утвърдил, 

Кмет на Община Каспичан: .................... 

/име, фамилия/ 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РИСКОВЕТЕ, КОИТО НЕ СА В РАМКИТЕ НА ПРИЕМЛИВОТО  

ЗА ОБЩИНА КАСПИЧАН НИВО 

Функционална област: 

Дейност: 

 

A  

 

    Риск № Описание на риска Текущо 

състояние 

Целево 

състояние 

 B    

 

    ............... ........................................................ Напр. D ІІ Напр. D ІІІ 

C  

 

        

D  

 

        

E  

 

        

F  

 

        

                             ІV      ІІІ         ІІ          І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние 

В
ер

о
я
тн

о
ст
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Прилагани 

действия/ 

съществув

ащи 

контроли 

Адекватн

ост 

на 

действия

та 

и 

контроли

те 

спрямо 

риска 

Необходим

и 

действия 

от 

страна на 

ръководств

ото/ 

контроли 

Допълните

лни 

разходи/ 

Необходи

ми 

ресурси 

Отговорно

сти 

за 

предприе

мане 

на 

действия 

Основни 

фактори 

за 

успех и 

показате

ли за 

изпълне

ние 

Честота 

на 

преглед

ите на 

напредъ

ка 

Основ

ни 

дати 

        

        

Изготвил: ........................ /служител, координиращ процеса по управление на риска в общината/ 
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Приложение № 5 

 

РИСК – РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

Утвърдил, 

Кмет на Община Каспичан: .................... 

/име, фамилия/ 

Функционална област: 

Цел: 

Рис

к  

Оценка на 

присъщия 

риск 

Предприе

ти 

действия 

и текущи 

контролни 

дейности 

Оценка на 

остатъчния 

риск 

Планирани допълнителни 

действия, необходимост (да/не) 

Срок  Отговорн

ик, 

служител 

(длъжност

) 

Вли

яни

е  

Веро

ятнос

т  

Вли

яни

е 

Веро

ятнос

т 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

3         

......         

 

Колона 1 съдържа рисковете, оценени като висок/висок или висок/среден, както и тези, 

които ръководството е решило, че е необходимо да наблюдава. Колоната съдържа рисковете, 

приети като съществени по времето на последния преглед на риск-регистъра (или по времето на 

първоначалното му изготвяне, ако регистърът е сравнително нов). В процеса на извършване на 

преглед и актуализация на риск-регистъра през годината, следва да се добавят и други 

съществени рискове, възникнали поради промяна в обстоятелствата. Някои рискове могат да 

отпаднат от регистъра в резултат на тяхното понижаване до приемливо за организацията ниво и 

кметът на общината е приел, че са предприети адекватни действия и те не представляват заплаха 

за постигане на целите й.  

Колони 2 и 3 съдържат оценките на влиянието и вероятността на риска, като за тяхното 

определяне се използва описания в т.3.3. от Стратегията за управление на риска на Община 

Каспичан метод. 

Колона 4 съдържа основните действия, предприети по отношение на идентифицираните 

рискове при последния преглед на риск–регистъра.  

Колони 5 и 6 съдържат оценките на влиянието и вероятността на остатъчния риск след 

прилагане на описаните в колона 4 действия.  
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Колона 7 съдържа информация за необходимостта от допълнителни действия за 

снижаване на остатъчния риск. Тя се попълва при преглед на риск–регистъра и при установяване, 

че предприетите действия не са били достатъчно ефективни и рискът не е намален до приемливо 

за организацията ниво. При условие, че кметът на общината установи, че предприетите действия 

са достатъчни и не са необходими допълнителни такива, това решение е желателно да се 

отбележи в същата колона. По този начин се осигурява пълно и правилно документиране на 

всички решения, свързани с процеса по управление на риска в общината. 

Колона 8 съдържа крайния срок, до който допълнителните действия (ако са необходими 

такива) следва да бъдат предприети. 

Колона 9 съдържа определения от ръководителя на организацията служител, отговорен 

за предприемане на допълнителните действия. 

Забележка: Ако в резултат на настъпили съществени промени в рисковата среда, бъдат 

идентифицирани неописани на предходен етап рискове, те трябва да се добавят в риск-регистъра, а 

съответните колони надлежно да се попълнят. 

 

Изготвил: ........................ /служител, координиращ процеса по управление на риска в общината/ 
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Приложение № 6 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

 Днес, .......................год. в гр.Каспичан, се състоя работна среща между кмета на Община Каспичан 

и следните служители: 

  

1. .............................................................................................. 

(име, фамилия, длъжност) 

2. ..............................................................................................  

(име, фамилия, длъжност) 

3. ..............................................................................................,  

(име, фамилия, длъжност) 

 

Извърши се анализ на предоставената информация във връзка с актуализирането на Риск-регистъра на 

Община Каспичан. С оглед по-висока ефективност на контролните дейности по управление на риска, се 

взе ршение да бъде извършена актуализация на Риск-регистъра на общината в следните насоки: 

 

От риск-регистъра, утвърден на ...............год., следва да отпаднат рискове № ... - № ..., тъй като 

вече са овладени и са снижени до приемливо за общината ниво. 

Да се включат следните съществени за планирания период рискове, възникнали 

поради промяна в обстоятелствата: ........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Одобрил: ......................... 

/Кмет на Община Каспичан/ 

 

Присъствали:  

1. ................................. 

2. ................................. 

3. ................................. 
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Приложение № 7 

ДО  

…………………………… 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

 

 

ДОКЛАД 

 

За дейноста по управление на рисковете в Община Каспичан, за периода от ............ год. до .............. год. 

 

 

С оглед предприемане на действия от Вашата компетентност, свързани с избор на подходяща 

реакция на установените и оценени рискове през ....................год. в Община Каспичан, Ви предоставям 

следната информация:  

 

 

 І. Предприети действия във връзка с процеса по управление на рисковете в Община Каспичан. 

 

 ІІ. Изпълнение на планираните действия, заложени в регистрите на рисковете. (в случай, че 

горните действия не са били ефективни се предоставя анализ на причините за това). 

 

ІІІ. Настъпила промяна в описаните в риск-регистъра на община Каспичан рискове. 

 

ІV. Нововъзникнали обстоятелства, които могат да предизвикат промяна в отразените в риск-

регистъра рискове. 

 

V. Компетентност на служителите при общинска администрация – Каспичан, по отношение 

управлението на рисковете (информация за преминали обучения, ако има такива). 

 

 

 

 

 

......................год.       Изготвил: .................... 

гр. Каспичан        /име, фамилия, длъжност/ 
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