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1. Въведение. 

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, която се актуализира на всеки три години или при настъпване на съществени 

промени в рисковата среда. 

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

възможност да настъпи 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. Самият процес по управлението на риска е описан 

по следния начин в чл.12 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 бюджетни кредити. 

Стратегическите цели и приоритети на Община Каспичан, са определени в 

следните вътрешни стратегически документи на Общината: 

- Общински план за развитие на община Каспичан за периода 2014–2020 г. (ОПР) 

– водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и 

приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните 

характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината. Планът е разработен 

съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за неговото 

прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална стратегия 

за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за 

развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), 

Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-

2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Планът 

е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на община 

Каспичан и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в 

Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие. 

Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област 

Шумен 2014-2020г.; Регионалният план за развитие на Североизточен район за периода 

2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, 

заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, 

Общинският план отчита приоритетите и целите на стратегията „Европа 2020” и се 

съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и 

хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни 

възможности и социално включване; 
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- Стратегията за развитие на туризма в община Каспичан 2014-2020г. Тя е важен 

средносрочен стратегически документ, който трябва да допринесе за туристическото 

съживяване на района, привличане на инвеститори в сектора, осигуряване на базова 

туристическа инфраструктура и за създаване на подходящи условия за развитие на 

различни форми на туризъм. При разработката на Стратегията за развитие на туризма е 

използван подход на планиране в подкрепа на общия икономически растеж в община 

Каспичан, който е измерим, социално ориентиран и цели създаване на възможности за 

заетост, нови работни места в туризма и съпътстващи дейности и услуги, трайно 

подобряване качеството на живот и повишаване доходите на населението.  

Стратегията определя общинската политика за развитие на туризма и е съобразена 

с разработената в рамките на горецитирания проект Методика за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на тази политика в община Каспичан. Обособен 

елемент на стратегията е мониторингът на изпълнението й, който включва избор на 

ключови обективно измерими индикатори. Стратегията трябва да бъде реалистична: от 

една страна да бъде изпълнима като заложени цели, а от друга страна, да бъде 

осъществима като разполагаеми ресурси и потенциал на общината. 

- Система за управление на качеството и околната среда ISO 9001:2000 и ISO 

14001:2004.  

Общинското ръководство поставя годишните си цели на етапа от бюджетната 

процедура – съставяне проект на бюджет за следващата година. Въз основа на тези цели, 

ръководителите на структури в Общинска администрация и ръководителите на 

второстепенни разпоредители с кредити по бюджета на общината определят специфични 

за дейността си цели. Оперативните цели се посочват в натурални, и/или стойностни 

показатели. За целите, определени само с качествена характеристика се посочват 

критериите за оценката им.  

Стратегията за управление на риска е основен документ, който подпомага 

ръководството на Община Каспичан при постигане на поставените цели и приоритети, 

чрез регламентиране на механизмите за управлението на риска в организацията. 

 

Управлението на риска е структуриран, последователен и непрекъснат процес, 

интегриран в дейността на общината, при който се идентифицират, оценяват, вземат 

решения за реакция и се докладват възможни събития, които биха повлияли негативно 

върху постигане на стратегическите и оперативни цели на организацията. Тъй като 

външните и вътрешните условия, в които общината функционира, както и нейните цели, 

могат да се променят, управлението на риска също е динамичен процес. Той е част от 

цялостното управление на организацията и би трябвало да се осъществява от всички 

нейни йерархични нива – структури и разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска 

степен. 

Въвеждането на ефективен механизъм по управление на риска е сложен и 

продължителен процес, който е сред приоритетите на Община Каспичан и изисква 
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широка подкрепа, както от ръководството, така и от всички служители при общинската 

администрация.   

Прилагането на тази Стратегия ще осигури постигане на следните цели: 

- усъвършенстване на управленския процес в Общината;  

- идентифициране на рисковете, които могат да засегнат законосъобразното, 

ефективното, ефикасното и икономичното протичане на дейностите и изпълнение на 

поставените цели и приоритети на Община Каспичан;  

- повишено съзнание от страна на служителите, относно управлението на риска и 

фокусиране на вниманието им върху ключовите рискови области; 

- прилагане на адекватни и ефективни контролни механизми;  

- идентифициране на ролите и отговорностите на участниците в процеса по 

управление на риска. 

Въвеждането на управление на рисковете ще осигури на ръководството на 

Община Каспичан достатъчно предварителна информация за потенциалните събития, 

застрашаващи целите и за възможните методи за намаляване на негативното им влияние 

и вероятността от настъпването им. 

 

Процесът по управление на риска може да бъде илюстриран със следната схема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отговорности и роли в процеса по управление на риска. 

Управлението на риска е процес, част от цялостната дейност на Община 

Каспичан, в който вземат участие ръководството и всички служители в организацията.  

 

2.1. Кметът на Община Каспичан:  

- утвърждава Стратегията за управление на риска, наблюдава изпълнението й и 

получава годишен доклад за изпълнението на Стратегията;  

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

организацията, с което ще се създадат 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; 

- одобрява риск апетита на организацията, одобрява и осигурява прилагането на 

реакциите на риска, определени в резултат от управлението на риска, с цел намаляване 

влиянието и вероятността от настъпването на тези рискове до едно приемливо ниво; 

- осигурява предприемане на коригиращи действия на база на информацията от 

мониторинга на риска;  

- участва в периодичните прегледи за актуализация на риск-регистъра;  

- получава протоколите от всички срещи, провеждани във връзка с дейността по 

управление на риска и периодично утвърждава риск-регистъра и промените в него; 
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- определя длъжностното лице, което да изпълнява функциите на служител, 

координиращ процеса по управление на рисковете в общината. 

Кметът на Община Каспичан определя приемливото ниво на всеки риск. 

 

2.2. Ръководителите на структурни звена: 

- отговарят за идентифицирането на рисковете и прилагането на мерките по 

управлението им в тяхната област/структура; 

-  оценяват установените рискове съобразно подхода, избран от организацията и 

утвърден с настоящата Стратегия; 

- извършват анализ и актуализация на контролните дейности, целящи 

ограничаването на идентифицираните и оценени рискове, спрямо които съответното 

структурно звено трябва да реагира, предвид възприетото ниво на риск апетита в цялата 

организация; 

- наблюдават рисковете в тяхната област и докладват на служителя, координиращ 

процеса по управление на рисковете в общината (Служителя) за състоянието им, както и 

за напредъка, адекватността и ефективността на прилаганите мерки в изпълнение на 

плана за действие; 

- докладват периодично на Служителя за състоянието на рисковете и за 

планираните дейности или проекти, които да се включат в риск-регистъра. При кризисна 

ситуация или съществена промяна във вероятността и влиянието на един или група 

рискове, ръководителите на структурни звена докладват незабавно на служителя по 

управление на риска.  

 

2.3. Служителите на Община Каспичан: 

- прилагат ежедневно контролните дейности, разработени за управление на 

рисковете, поради което те са в позиция първи да установят евентуални слабости, 

нередности или проявления на рискове; 

- участват в процесите по управление на риска и изпълняват плановете за действие 

в резултат на процеса по управление на риска; 

- подпомагат преките си 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. 

 

2.4. Служителят, координиращ процеса по управление на рисковете в Община 

Каспичан: 

 - осигурява разработването и извършва ежегоден преглед на Стратегията за 

управление на риска в Общината и прави предложения за актуализирането й;  

- отговаря за разработването и поддържането на риск-регистър на Община 

Каспичан, включващ установените рискове, свързани с текущата и бъдеща дейност на 

общината, както и резултатите от техния анализ и оценка;  

- разработва, предлага и актуализира план за действие за прилагане на мерки за 

намаляване на рисковете, които са над приемливото ниво; 

- изисква и анализира информация за напредъка по изпълнението на предприетите 

за намаляване на рисковете мерки; 

- извършва мониторинг на управлението на риска, чиято цел е да се установи дали 

след прилагането на избраната реакция, рискът е бил намален до приемливо за 

организацията равнище и ако е необходимо да се изберат подходящи допълнителни 

действия; 

- докладва на кмета на Община Каспичан за резултатите от дейността си. 
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При изпълнение на своите отговорности, Служителя по управление на риска в 

общината може да привлича за съдействие други служители от общинска администрация 

– Каспичан, 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. 

 

3. Описание на управлението на риска в Община Каспичан. 

Процесът по управление на риска включва следните стъпки, определени въз 

основа на дефиницията, съдържаща се в ЗФУКПС и изискванията на Интегрираната 

рамка COSO 2013: 

- Създаване на условия за управление на риска; 

- Идентифициране и оценка на риска; 

- Определяне на риск-апетита; 

- Реакция на риска; 

- Мониторинг на риска. 

 

3.1. Създаване на условия за управление на риска – извършването на 

дейностите, включени в тази стъпка е отговорност на ръководителя на организацията 

(подробно са разписани в т.2.1. от настоящата Стратегия)  

 

3.2. Идентифициране и оценка на риска – това е първата същинска фаза от 

процеса по управление на риска, след като са създадени нужните условия за това. На 

този етап се идентифицират събитията, застрашаващи постигането на целите на 

организацията или изпълнението на конкретната дейност/процес, свързана с тези цели.  

Състои се в установяване на потенциалните събития, които могат да повлияят 

негативно върху постигане на стратегическите и оперативните цели на общината. 

Установените рискове могат да бъдат свързани с текущата и бъдеща дейност на Община 

Каспичан.  

Категориите на рисковите области са представени в Приложение № 2 към 

Стратегията. 

Идентифицирането на рисковете се извършва на два етапа – първоначално 

идентифициране и периодично актуализиране на вече установените рискове.  

За нуждите на първоначалното идентифициране на рисковете, застрашаващи 

постигане целите на общината, се определят следните функционални области: 

- бюджетен процес; 

- разходване на средства (поемане на задължение и извършване на разход); 

- 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.  

 

3.3. Определяне на риск-апетита – След като рисковете бъдат идентифицирани и 

оценени, ръководството на Общината решава кои рискове изискват незабавни действия и 

какъв тип коригиращи действия трябва да се приложат, т.е. да се определи реакцията на 

риска. Тази реакция е в пряка зависимост от риск-апетита на организацията.  
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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. Отговорност на ръководителя на организацията е да определи риск-апетита. 

Подходът за оценка на риска в Община Каспичан е представен в Приложение № 3 

към настоящата Стратегия. 

 

3.4. Реакция на риска - След като бъдат идентифицирани и оценени рисковете 

чрез методите и техниките описани по-горе, ръководството на Общината трябва да 

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

рискове трябва да бъдат предприети.  

Процесът се организира от служителя по управление на риска в общината, катов 

секи ръководител на структурно звено е отговорен да предложи мерки, които да бъдат 

реакция на рисковете, отнасящи се до ръководеното от него звено или дейност. 

Възможни са следните варианти за реакция:  

- ограничаване; 

- прехвърляне; 

- приемане; 

-прекратяване на риска.  

При избора на подходящи действия (реакция) се взема предвид изискването 

разходите за тях да не надхвърлят очакваните ползи. Този избор зависи и от преценката 

на ръководителя на организацията за нивото на остатъчните рискове, които 

организацията може да приеме, без да се предприемат допълнителни действия и без да се 

застраши постигането на целите. 

Този процес обхваща четири последователни стъпки:  

1. Определя се областта, в която попадат оценените рискове – зона с нисък 

приоритет, зона за наблюдение, зона с висок приоритет. Реакцията на риска зависи от 

неговата средна претеглена стойност и приемливото ниво.  

2. Спрямо рисковете, попадащи в зоната с висок приоритет задължително се 

предприемат мерки чрез изготвяне на План за действие и се определят срокове и 

отговорни длъжностни лица.  

Образец на План за действие е представен в Приложение № 4. 

3. Рисковете от зоната за наблюдение се следят периодично и се анализират 

механизмите и действията, чрез които те се поддържат в рамките на приемливото ниво.  

4. Рисковете с нисък приоритет се преглеждат поне веднъж годишно и се 

анализира вероятността и влиянието, което биха имали при промени във вътрешните и 

външните фактори и ескалиране на други (нови) рискове.  

При избора на подходящи действия (реакции) се взема предвид изискването 

разходите за тях да не надхвърлят очакваните ползи, като този избор зависи и от 

преценката на кмета на общината относно нивото на остатъчните рискове, които 

организацията може да приеме, без да се налагат допълнителни действия. 

 

Реакцията на риска може да бъде в следните варианти:  

 Толериране на риска – приемане на риска на нивото, на което е оценен. Такава 

реакция е възможна само, ако определени рискове имат ограничено (незначително) 

влияние или ако разходите за предприемане на действия превишават потенциалните 

ползи. Такива рискове трябва да се наблюдават постоянно, защото е възможно вътрешни 

или външни фактори да окажат въздействие върху вероятността и влиянието и да 

изместят риска в по-висока категория. 

 Ограничаване на риска /третиране/ – това е въвеждане на контролни дейности, 

предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри. По-
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голямата част от рисковете попадат в тази категория, като целта не е непременно да се 

елиминира даден риск, а по-скоро да бъдат въведени мерки, чрез които да се ограничи 

риска до едно приемливо ниво. Рисковете, обект на тази реакция, трябва да се 

наблюдават периодично. 

 Прехвърляне на риска – в случай, че рискът е неприемливо висок, може да се 

потърси възможност за прехвърлянето му или споделянето му с друга организация. 

Основните начини за прехвърлянето на риска са застраховането, сключването на 

споразумения с друга организация, по силата на което се прехвърля осъществяването на 

определена дейност заедно със съответните рискове – по общо съгласие на страните. 

 Прекратяване – намаляване и/или ограничаване на вероятността и/или 

влиянието на риска чрез прекратяване на дейността, която го поражда. Бездействието на 

ръководството на общината, също може да е риск, защото в този случай не могат да се 

постигнат целите, за които е създадена тя като организация. Възможностите за прилагане 

на този вид реакция на риска са твърде ограничени, предвид характера на общината като 

организация от публичния сектор, чиито функции и стратегически цели в повечето 

случаи са определени от нормативни актове и правителствени програми. 

 Планове за действие при непредвидени обстоятелства – всеки един от 

рисковете, дори тези които са оценени с ниска вероятност/влияние, може внезапно да се 

прояви и да създаде кризисна ситуация. Това може да се дължи на неправилна оценка, 

промени в обстоятелствата или на външни фактори. Планове за действие при 

непредвидени обстоятелства се прилагат спрямо всички рискове, които могат да имат 

критично или катастрофално влияние за организацията.  

 

3.5. Мониторинг на риска - Осигуряването на ефективност на процеса по 

управление на рисковете изисква текущо наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и 

периодично докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за 

тяхното намаляване (реакции).  

Целта на мониторинга е идентифициране на възможности за подобряване на 

процеса по управление на риска и установяване на промени в рисковия профил. 

Наблюдението на рисковия профил дава разумна увереност на ръководството на Община 

Каспичан, че процесът по управление на риска е адекватен и ефективен и предприетите 

действия са довели до намаляване на идентифицираните рискове до приемливо ниво. За 

нуждите на систематичното наблюдение, кмета на общината и служителите на 

ръководни длъжности, преглеждат периодично целия Риск-регистър. Преглед и 

актуализация на целия риск-регистър в Община Каспичан, се извършва на всеки 12 

месеца, като определени рискове могат да бъдат преглеждани по-често, в зависимост от 

тяхната специфика и особена значимост. Възможно е за някои съществени рискове да се 

изисква ежедневен преглед. При възникване на внезапни събития, риск-регистърът 

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

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). 

 

4. Документиране на процеса по управление на риска. 
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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. 

 

 

Настоящата Стратегията 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. 

 

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. 

 

Настоящият документ е съставен въз основа на: Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор, Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор, Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол, 
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Насоките за въвеждането на управлението на риска в организациите от публичния 

сектор, Указанията за осъществяване на управленската отговорност в организациите от 

публичния сектор и Указанията за управление на риска в организациите от публичния 

сектор, утвърдени със Заповед № ЗМФ 187/06.03.2020г., издадени от Министерството на 

финансите. 

 

Стратегията за управление на риска в Община Каспичан: 

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

съществени промени в рисковата среда; 

- е основание за актуализиране на длъжностите характеристики на лицата с 

отговорностите, визирани в настоящия документ; 

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

Каспичан и до ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 

към общината; 

- влиза в сила от 01.01.2020 година. 

 

 

 

 
 

 

 
 



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/контроли

ране на риска/ 

Р И И И И 

Мониторинг К У У У У 

 

 

 

Р – решава; 

К – контролира; 

У – участва; 

И – информира (се); 

О – осъществява. 



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. 

 



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. 

 

 

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

 



Приложение № 4 

 

Утвърдил, 

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

/………………../ 

 

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 

 

 

 

 
Прилагани 

действия/ 

съществуващи 

контроли 

Адекватност 

на действията 

и контролите 

спрямо риска 

Необходими 

действия от 

страна на 

ръководството/ 

контроли 

Допълнителни 

разходи/ 

Необходими 

ресурси 

Отговорности 

за 

предприемане 

на действия 

Основни 

фактори за 

успех и 

показатели за 

изпълнение 

Честота на 

прегледите на 

напредъка 

Основни дати 

        

        

Изготвил: ........................ /служител, координиращ процеса по управление на риска в общината/ 

Влияние 

В
ер

о
я
тн

о
ст

 



Приложение № 5 

 

РИСК – РЕГИСТЪР НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

Утвърдил, 

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

     /…………../ 

Функционална област: 

Цел: 
Риск  Оценка на присъщия риск Предприети 

действия и 

текущи 

контролни 

дейности 

Оценка на остатъчния риск Планирани 

допълнителни 

действия, 

необходимост 

(да/не) 

Срок  Отговорник, 

служител 

(длъжност) 
Влияние  Вероятност  Влияние Вероятност 

(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.  

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/ 



Приложение № 6 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

 

 

 Днес, .......................год. в гр.Каспичан, комисия в състав: 

Председател: ....................................................................................... 
(име, фамилия, длъжност) 

 

Членове:  

1. .............................................................................................. 
(име, фамилия, длъжност) 

2. .............................................................................................. 
(име, фамилия, длъжност) 

3. .............................................................................................., 
(име, фамилия, длъжност) 

 

извърши преглед и актуализиране на Риск-регистъра на Община Каспичан. В резултат 

на анализа на предоставената информация и с оглед по-висока ефективност на 

контролните дейности по управление на риска, Комисията предлага 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: .......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Председател: ......................... 

 

Членове:  

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

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

3. ................................. 

 



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/ 


