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I. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
РИСКА 

 
Настоящата Стратегията за управление на риска в Община Своге е изготвена в 

изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния 
сектор (ЗФУКПС). 

Целта на Стратегията е да опише етапите, през които преминава процесът по 
управление на риска, използваният подход, отговорните длъжностни лица и основните 
изисквания към процеса. 

Стратегията за управление на риска подпомага кмета на общината и ръководителите 
на структури: 

 да идентифицират и оценяват рисковете, застрашаващи постигането на целите; 
 да определят подходящи действия в отговор на рисковете; 
 да документират резултатите от управлението на риска на всеки етап. 

 
Стратегията продължава стандартизирания подход за управление на риска в Община 

Своге, който позволява навременно предприемане на адекватни действия спрямо 
идентифицирани рискове, застрашаващи постигането на целите на организацията. 

 
Целите на Стратегията за управление на риска в Община Своге са: 

 изграждане на съзнание и разбиране за процеса по управление на риска на всички 
нива в общината; 

 изграждане на организационна култура и отговорност по отношение управлението 
на риска на всички нива в общината; 

 обхващане на всички рискове и тяхното добро управление в рамките на риск 
апетита на общината; 

 внедряване на управлението на риска като част от процеса по вземане на решения. 
Това включва свързване на идентифицираните рискове и контролните дейности със 
стратегическите и оперативни цели на общината, като част от процеса на годишно планиране; 

 постигане на съответствие с изискванията на чл. 8 от ЗФУКПС за Годишно 
докладване за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите 
за финансово управление и контрол (СФУК). 

 
Стратегията за управление на риска е утвърдена от кмета на Община Своге и 

подлежи на актуализация веднъж на три години или при настъпване на съществени промени 
в рисковата среда. 
 

II. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
 
1. Дефиниции 
1.1. Управление на риска 
Дефиниция за управлението на риска се съдържа в чл. 12, ал. 2 на 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.”, като се доразвива в Методическите насоки по елементите на финансовото 
управление и контрол: „Управление на риска е процесът по идентифициране, оценяване и 
мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на 
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организацията и въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на 
рисковете до едно приемливо равнище.” 

Управлението на риска е динамичен процес, който следва да осигурява добро 
разбиране на потенциалните заплахи, действия или събития, които отрицателно ще повлияят 
на способността на общината да постигне своите цели, както и навременното им 
идентифициране, предприемане на подходящи действия за управление, наблюдение и 
докладване. 

1.2. Риск 
Дефиницията за Риск се съдържа в Допълнителните разпоредби на ЗФУКПС: „Риск е 

събитие, което ще повлияе върху постигане на целите на организацията. Рискът се измерва 
с неговия ефект и с вероятността от настъпването му.” 

1.3. Риск апетит 
Риск апетитът се дефинира като: „Рискът, който организацията е готова да поеме, 

за да бъде в съответствие със стратегическите и оперативните си цели.” Нивото на риск 
апетита има директно отношение към реакцията спрямо даден риск, т.е. първо дали 
организацията ще толерира, прехвърли, избегне или ограничи риска и второ, как и чрез какви 
дейности ще бъде изразена тази реакция. 

 
2. Роли и отговорности 
Съгласно чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗФУКПС: 
(1) Ръководителите на организациите … отговарят за осъществяване на 

финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, 
дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово 
управление и прозрачност. 

(2) Ръководителите на всяко ниво в организациите… отговарят и се отчитат пред 
горестоящия ръководител за своята дейност по отношение на финансовото управление и 
контрол в структурите и звената, които ръководят.”  

2.1. Кмет на Община Своге 
Въвеждането и надзорът върху процеса по управление на риска в Община Своге е 

отговорност на кмета на общината. Кметът може да делегира правомощията си по управление 
на риска на друго длъжностно лице от общината. 

2.2. Секретар на общината 
Секретарят на общината организира и координира цялостната дейност по управление 

на риска. 
2.3. Ръководители на структурни звена в общината 
Ръководителите на структурни звена са отговорни за управлението на рисковете в 

рамките на своите структурни звена. Те отговарят за определянето на цели на структурите, 
които ръководят, като разработват и прилагат стратегически и оперативни планове. 
Структурните звена са собственици на идентифицираните от тях рискове. Ръководителите 
носят отговорност за идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, 
застрашаващи постигането на целите на структурите, за което докладват на оперативните 
срещи при кмета на общината. В длъжностите характеристики на ръководителите 
задължително се включват техните отговорности и задължения, свързани с процеса по 
управление на риска. 

2.4. Съвет за управление на риска или специално назначена работна група 
Заместник кметове, ръководители на структури и експерти комуникират всички 

въпроси по управление на риска на всички етапи от процеса, подробно описани в раздел III 
„Процес по управление на риска“. В Община Своге е възприет подход, при който функциите 
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на Съвет за управление на риска се изпълняват от работна група, сформирана със заповед на 
кмета на общината, със задача преглед и актуализация на Стратегията за управление на риска 
и риск-регистъра. 

2.5. Звено „Вътрешен одит“ 
Звено „Вътрешен одит” (ЗВО) подпомага общината за постигане на целите й, като: 
 идентифицира и оценява рисковете за общината чрез стратегическото планиране 

на дейността по вътрешен одит; 
 оценява адекватността и ефективността на СФУК; 
 дава препоръки/консултации за подобряване на дейностите в общината. 
Звеното за вътрешен одит не е собственик на рисковете за общината и не носи 

отговорност за управлението им. Отговорността на ЗВО в процеса по управление на риска е 
да даде разумно ниво на увереност на кмета на общината, че съществените рискове са 
ограничени до допустимите за организацията нива. 

2.6. Ефективност на процеса на управление на риска 
Ефективността на процеса по управление на риска се постига чрез: 
 съдействие от страна на висшето ръководство на общината; 
 ясно разпределение на отговорностите в общината и второстепенните 

разпоредители; 
 осигуряване на необходимите ресурси за обучение и развитие на култура на 

управление на риска сред всички заинтересовани страни. 
 
 
III. ПРОЦЕС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
 
Основните етапи на процеса по управление на риска в Община Своге са: 
1. Идентифициране на рисковете 
Дейностите по управление на риска следва да сведат до приемливи нива 

съществените рискове, които биха могли да застрашат постигането на целите на общината 
или да повлияят негативно над ефективността, ефикасността и/или икономичността на 
ресурсите, използвани за постигането на тези цели. Следователно процесът по управление на 
риска започва с определяне на целите на организацията и на отделните структури в нея. 

1.1. Определяне на целите 
Основна предпоставка за ефективното управление на риска е определянето на ясни 

цели и тяхното разбиране. Правилното идентифициране на рисковете е невъзможно да бъде 
извършено, ако в организацията не е въведен адекватен процес на целеполагане. Целите 
трябва да бъдат разбрани от всички ръководители и служители в организацията, за да се 
осигури тяхното постигане, чрез изпълнение на конкретни дейности и задачи. 

Общинският план за развитие (ОПР) 2014-2020 определя стратегическите цели за 
развитие на общината, на базата на които ежегодно, през целия програмен период, се 
разработва Годишна програма за реализация на ОПР. В Годишната програма се определят 
оперативните цели, дейностите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати. 

Целите за всяка дирекция/отдел се определят в оперативен годишен план, в който се 
дефинират крайните срокове за изпълнението им, дейностите за реализацията им, 
отговорните служители и отчитането на напредъка. Анализът на напредъка по постигането на 
целите се извършва на базата на ясно определени индикатори (критерии), съгласно които към 
крайния срок се определя дали целта е постигната успешно. 
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1.2. Класификация на рисковете 
След като са дефинирани целите за всяко структурно звено, неговото ръководство и 

служителите, ангажирани със съответните дейности са в позиция да идентифицират 
съществените рискове, които биха могли да възпрепятстват постигането на целите. 

Необходимо е да се използва единна класификация и дефиниция на рисковете, които 
се идентифицират (Приложение № 1). Изключително важно е на всички нива в общината и 
всички служители да използват една и съща терминология за дефиниране на риска. 

1.3. Попълване на риск-регистър 
Риск-регистърът (Приложение № 2) е документ в установен формат, който е еднакъв 

за всяко едно структурно звено и за общината като цяло. Работна група от ръководството и 
служителите на всяка от структурите е ангажирана да попълни риск регистъра за съответното 
структурно звено. На базата на риск-регистрите на отделните структурни звена и чрез 
провеждането на работни срещи, се създава риск-регистъра на цялата организацията, в който 
идентифицира рисковете, застрашаващи постигането на целите на общината като цяло. 

 
2. Оценка на риска 
Идентифицираните рискове за всяко структурно звено (и съответно за общината като 

цяло) се оценяват по показателите „Влияние” и „Вероятност”. 

2.1. Оценка на присъщия риск 
Оценяват се потенциалното влияние и вероятност на присъщия риск, който се 

дефинира като: „Рискът за организацията, съществуващ при липса на всякакви действия, 
предприети от ръководството за промяна на вероятността или на въздействието на 
риска”, т.е. оценява се влиянието на риска при липсата на какъвто и да е контрол или други 
мерки за управлението му. 

Вероятност - всеки риск трябва да бъде оценен от гледна точка на вероятността 
рискът да се сбъдне. Оценката се извършва с помощта на въпроса „До каква степен този риск 
може да се прояви в настоящето или в обозримо бъдеще (2-3 години)?“. Може да се използва 
опитът от проявили се рискове. Оценката се прави според скалата, описана по-долу: 

Оценка Описание 

Ниска Не е вероятно 

Средна Възможно 

Висока Почти сигурно 

Влияние – оценява се с помощта на въпроса: „Ако този риск възникне, какво ще 
бъде въздействието му върху постигането на целите?“. Оценките за измерване на влиянието 
са представени в следната таблица: 

Оценка Описание 

Ниско Несъществено 

Средно Умерено 

Високо Изключително голямо 
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Оценката на риска се определя чрез комбиниране на оценките за вероятност и 

влияние, по следния начин: 
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2.2. Определяне на ефективността и адекватността на контрола (предприетите 
действия) 

Като част от процеса по управление на риска се определят съществуващите 
механизми за контрол, които могат да ограничават идентифицираните рискове. Оценката на 
ефективността на контрола по същество представлява и оценка на остатъчния риск, който се 
дефинира като: „рискът, който остава след реакцията на риска от страна на 
ръководството”, т.е. вземат се предвид съществуването или липсата на контроли или други 
дейности по управлението му. 

Оценката на контролните действия (предприетите действия) за ефективност и 
адекватност се определя с отговор на въпроса „До каква степен активно контролираме този 
риск)?” 

Оценката за ефективност и адекватност на контрола се прави по следната скала: 
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Оценка Описание 

1 Усилията, които полагаме за този риск, са напълно 
адекватни и не са необходими допълнителни мерки 

2 Трябва да направим повече 

3 Трябва да направим много повече 

 
Стойността на остатъчния риск зависи от адекватността и ефективността на 

контролите. Колкото по-адекватни и по-ефективни са контролите, толкова е по-нисък 
остатъчният риск, и обратно, при неадекватни и неефективни контроли остатъчният риск е 
висок. 

За да бъде преценено дали е необходимо планиране на допълнителни действия за 
ограничаване на рисковете, трябва да оценим остатъчния риск: 

 висок остатъчен риск е този, при който присъщият риск е оценен като висок и 
контролът има оценка 3 – рисков рейтинг от 6,4 до 9; 

 среден остатъчен риск е този, при който присъщият риск е оценен като висок или 
среден, а контролът има оценка 2 или 3 - рисков рейтинг от 3,7 до 6,3; 

 нисък остатъчен риск е този, при който присъщият риск е оценен като нисък или 
среден, а контролът е с оценка 1 или 2 - рисков рейтинг от 1 до 3,6. В този случай, 
ръководството следва да прецени дали да запази съществуващото ниво на контролни 
дейности, или да преразпредели ресурсите, поради ниска стойност на риска. При условие, че 
присъщият риск е оценен като нисък и не са въведени контролни механизми, рискът следва 
да се наблюдава и периодично да се преоценява. 

 
3. Реакция на риска 

3.1.  Подбор на действията в съответствие с оценката на риска 
След като идентифицираните рискове и контроли са оценени, ръководителите на 

структурни звена вземат решение относно подходящата реакция към всеки от остатъчните 
рискове, като съобразяват решението си с риск апетита на общината: 

 Ограничаване на риска – ограничаването на риска представлява намаляване 
или третиране на риска чрез прилагане на контроли (например, чрез законодателството, 
партньорство и сътрудничество, повишаване на ефикасността на контрола чрез засилване на 
съществуващите контроли или въвеждането на нови и т.н.) с цел да се намали остатъчният 
риск. Решението да се ограничи даден риск изисква: адекватен подбор на действията в 
съответствие с оценката на риска; добро разбиране в сферата на вътрешния контрол; 
внимателно анализиране на разходите и ползите от контрола; дефиниране на специфични 
дейности за ограничаване или третиране на риска и ясно определяне на роли и отговорности; 

 Прехвърляне на риска - прехвърляне или споделянето на риска по същество 
означава да се влезе в партньорство с трета страна, така че той да бъде управляван съвместно. 
Типични примери за прехвърляне на риска са застраховането, партньорски споразумения и 
осигуряването на определени дейности като външна услуга и др. Ръководителите на 
структурни звена и кметът на oбщината като цяло продължават да бъдат отговорни лица за 
управлението на риска в тези случаи, независимо от факта, че рискът е прехвърлен или 
споделен; 
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 Толериране на риска – такава реакция е възможна само, ако оценката на 
остатъчния риск е в рамките на приемливото ниво, или са налице ограничени възможности за 
предприемане на ефективни действия. Такова решение означава, че следва да бъде 
приложено периодично наблюдение и преоценяване на риска, за да може при необходимост 
да бъде избран друг подход за управлението му. Причините да се толерира даден риск, без 
по-нататъшни действия за управлението му, могат да бъдат: 

 управлението на риска е извън контрола на ръководството и/или 
неизлагането на риск би могло да означава преустановяване на дейности, които са от ключова 
важност за общината; 

 действията по ограничаването на риска са свързани със съществени 
контролни дейности, разходите за които значително надхвърлят ползите; 

 поемането на риска е свързано със самото развитие на организацията, т.е. за 
да постигне целите си, тя трябва да остане гъвкава към променящата се среда, да извършва 
нови дейности и методи на работа и да търпи развитие, които би било ограничено в 
контролирана среда; 

 Прекратяване (избягване) на риска – избягването на даден риск означава да 
се прекратят дейностите, свързани с потенциалното му проявление. Подобно решение би 
могло да означава, че ръководството на общината следва да преразгледа поставените цели и 
доколко те са изпълними и съвместими с останалите цели и основни дейности. Също така 
трябва да бъдат разгледани приложимите регулаторни изисквания и ограничения, за да 
прецени дали е допустимо дадена дейност да не се извършва или да не се оперира в 
определена среда. Следва да се разгледат и възможности за избягване на риска в определена 
степен, т.е. дадени цели или дейности да бъдат частично променени или преустановени, 
както и да се установят възможностите поставените цели да бъдат постигнати по различен от 
предвидения начин. 

3.2. Разработване на контролни дейности 
За рисковете, за които ръководителят на структурно звено е избрал реакция 

„Ограничаване”, т.е. прилагане на контрол, се определя съответната цел на контрола. 
Целите на контрола могат да бъдат: 

 Оперативни - насочени към ефективността и ефикасността на оперативните 
дейности, организационната структура, приетите политики и процедури за постигане на 
планираните резултати и цели; 

 Съответствие - контроли, които се внедряват, за да осигурят спазване на 
законите и съответствие с нормативната рамка, спазване на етичните принципи на 
организацията, съответствие на дейностите с установените правила, спазване на политики и 
процедури и договори; 

 Финансови - могат да бъдат свързани с процесите на одобрение на финансовите 
трансакции и правилното разделение на ролите и отговорностите; осчетоводяване на всички 
одобрени трансакции в точния им размер, в правилния период и в правилната счетоводна 
сметка, за да отговарят финансовите отчети на законовите изисквания и счетоводни 
стандарти; защита на активите; съпоставяне на данни (данни от различни документи и 
източници се съпоставят за установяване на съответствие) и др. 

Контролните дейности условно се делят на: 
 превантивни - контроли, които пречат на възникването на нежелани 

събития; 
 разкриващи - контроли, които разкриват и коригират нежелани събития; 
 коригиращи - контроли, които поправят последиците от нежелани 

събития. 
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Задължителните контролни дейности (контроли) са: 
 разделяне на отговорностите (процедури за одобряване/разрешаване, 

изпълнение, осчетоводяване и контрол); 
 делегиране на правомощия; 
 контроли за упълномощаване и одобрение; 
 правила за достъп до активи и информация (контрол върху достъпа);  
 процедури за наблюдение (възлагане, проверка и одобрение); 
 процедури по документиране, архивиране и съхраняване на информацията; 
 процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички 

операции; 
 потвърждение; 
 съпоставяне на данни (съгласуване); 
 проверка на текущото изпълнение; 
 преглед/проверка на процедури, дейности и операции (проверка на операции, 

процедури и дейности); 
 система за двоен подпис; 
 предварителен контрол; 
 правила за управление на човешките ресурси персонала; 
 контролни дейности, свързани с информационните технологии. 
 други (специфични). 
Броят и обхватът на контролните дейности трябва да е достатъчен, за да даде 

увереност, че съществените рискове са ограничени до приемливи нива в рамките на риск 
апетита на общината. 

 
4. Попълване на риск-регистър 
Попълването на Риск-регистъра е основа за дискусия, чиято цел е постигането на 

консенсус и общо разбиране за оценката на всеки от идентифицираните рискове. При 
определяне на предприетите и необходимите допълнителни действия, задължително трябва 
да бъдат спазвани следните условия: 

 ясно дефиниране на индивидуални и групови отговорности; 
 постижими, реалистични, прецизни и стриктни крайни срокове за изпълнение; 
 разграничаване на функциите, свързани с ръководството, изпълнението и 

надзорна на дейностите, както и линиите на докладване между тях; 
 лесно и обективно проследяване на напредъка, докладване и отчетност, като 

отбелязва етапи на изпълнение и ключови индикатори за измерване на представянето. 
 

5. Мониторинг и докладване 
Целта на процеса по мониторинг и докладване е да наблюдава дали рисковия профил 

(вероятността и влиянието на идентифицираните рискове) се променя и да дава увереност на 
кмета на общината, че процеса по управление на риска остава ефективен във времето и са 
предприети необходимите действия за намаляване на риска до приемливо за организацията 
ниво. 

За успешното наблюдение и оценяване на процеса по управление на рисковете в 
общината е необходимо: 

 осъществяване на комуникация и обмен на информация между всички нива и 
служители в общината относно идентифицираните рискове; 

 ръководителите на структурни единици, съобразно компетентностите им, да 
извършват постоянно наблюдение на рисковите фактори и своевременно да докладват на 
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кмета за състоянието им; 
 отговорността по наблюдението и информиране, относно състоянието на 

рисковите фактори, да е елемент от преките задължения на ръководителите на структури; 
 кметът на общината или ресорният заместник–кмет/секретар на общината, да 

предприемат превантивни и последващи действия на основание информация и докладване от 
страна на ръководителите на структури, с цел адекватна реакция при промяна на рисковия 
профил. 

За осъществяване на систематично наблюдение кмета на общината и служителите на 
ръководни длъжности преглеждат веднъж годишно целия риск-регистър. Определени 
рискове могат да бъдат преглеждани по-често, в зависимост от тяхната специфика или 
особена значимост. Някои съществени рискове могат да изискват и ежемесечен преглед. При 
възникване на внезапни събития риск-регистърът може да се разглежда извънредно без да се 
чака редовния преглед. 

Кмета на общината, чиято отговорност е процеса по управление на риска, одобрява 
попълнения риск-регистър на база доклад за идентифициране и оценка на рисковете в 
общината от съвета по управление на риска или специално сформираната работна група. 

Честотата на докладване зависи от оценката на остатъчния риск. Ръководителите на 
структурните звена наблюдават и докладват на кмета на общината състоянието на рисковете 
от тяхната област както следва: 

 Високите рискове – на шест месеца или по-често, по преценка на 
ръководителите на структурни звена; 

 Средните и ниски рискове – веднъж годишно. 
Нивото, до което се докладват рисковете зависи от естеството на поставената 

оперативна цел и на оценката на риска, пречупен през риск апетита на общината. 
 
5.1. Форма и съдържание на докладването 
Докладването на процеса по управление на риска трябва да обхваща: 
 степен на изпълнение на планираните мерки за ограничаване на 

идентифицираните рискове; 
 анализ на причините и отговорностите при неизпълнение на мерките; 
 необходимост от допълнителни срокове и мерки за ограничаване на риска. 
Всички действия по изпълнение на предвидените мерки за ограничаване на риска в 

общината оперативно се докладват от ръководителите на структури, които предоставят 
информация за годишния доклад за състоянието на СФУК. 

 
Неразделна част от Стратегията са Приложения №№ 1 и 2. 

 
Стратегията за управление на риска в Община Своге за периода 2016 – 2018 г. е 

задължителна за второстепенните разпоредители с бюджети към общината и 
търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, и се прилага и от тях. 

 
Стратегията за управление на риска 2016 - 2018 г. е утвърдена със заповед 

№339/17.03.2016 г. на кмета на Община Своге, на основание чл. 12, ал. 3 от ЗФУКПС. 

 


