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1.ВЪВЕДЕНИЕ
Основната цел на Община Сунгурларе е да постигне стабилни темпове на

икономическирастеж и по- високи стандарти на жизнена среда.

Мисията на Общината предполага ОГРОМНИ усилия за мобилизиране на всички
ресурси и привличане на външни такива за постигане на целта.

Основните приоритети за постигане целите на Община Сунгурларе и
осъществяването на нейната мисия са:

създаване на условия за развитието на ефективна и конкурентноспособна
икономика;

- развитие и модернизация на местната инфраструктура;

- подобряване на качеството на живот на жителите на общината:

- подобряванена транспортнатасигурност и достъпа до пазари;

- укрепване на административния капацитет за подобряване на процеса на
управление;

- създаване на вътрешно мотивирана администрация, лоялна към мисията и
целите на Общината, спазваща гражданското законодателство и етичните
принципи на администрацията;

- намаляване на бедносттаи насърчаванена СОЦИЗЛНОТО влючване;

работавуслуга на гражданите;

11. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на
потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху
постигане на целите на Община Сунгурларе и е предназначено да даде разумна
увереност, че целите ще бъдат постигнати.

Тази стратегия има за задача да отрази основните цели и задачи, свързанис
управлението на рисковете,с цел минимизирането им, за постигането на целите на
Община Сунгурларе, като първостепенен разпоредител с бюджетни средства, а също
така и във второстепенните разпоредители с бюджета към нея.

Управлението на риска в Общината се осъществява, като се идентифицират,
оценяват и наблюдават рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите
на организацията. То задължително включва и въвеждане на контролни дейности, с
цел ограничаване на значимите рискове до приемливо ниво.
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Стратегията за управление на риска е разработена в съответствие с
изискванията на чл.12 ,ал.3 от Закона за финансово управление и контрол в публичния
сектор.Тя се изготвя и действа за период от три години, като може да се актуализира
за този период при промяна в приоритетите на Общината. След изтичане на
тригодишния период на база на анализ на риска се изготвя нова стратегия.

Ш. ЕЛЕМЕНТИНА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

1. Контролна среда - тя определя климата в организацията и оказва влияние върху
отношението на персонала към контрола. Контролната среда е фундаментът за
всички останали компоненти на вътрешния контрол, осигуряващ структурен ред и

дисциплинираностна служителите.

2. Управление на риска - това е процесът на идентифициране, анализиране и оценка
на рисковете, свързани с постигането на целите и задачите на организацията и

предприеманетона действия за минимизиранетоим до приемливинива.

Стъпките преди определянена метода на управлениена риска са следните:

2.1. Идентифицират се рисковете, застрашаващи постигането на целите на
организацията;

2.2. преценява се значимостта на всеки риск, оценява се вероятността от възникването
му и влиянието, което ще окаже;

2.3.Оценява се степента на въздействие на Даден риск върху организацията и
съответно възможносттаза поеманетому;

2.4. Избор на подходящ метод- прехвърляне, толериране, или намаляване на риска.

3. Контролни дейности - контролните дейности са отговорност на ръководителите на
всички управленски нива.Осъществяватсе в цялата организация,на всички равнища и
във всички функции и процеси в организацията.

Контролните дейности представляват Действията, регламентирани със съответни
правила и процедурижоитосе извършват коректно И навременно създават необходимите
условия за правилното управление и намаляване на рисковете. Тези дейности са
констативни , превантивни и корективни.

4. Информация и комуникация- Информацията е необходима на всички нива в

една организация, за да се определи, оцени и отговори на риска.
Информацията и комуникацията създават възможност за оценка на правилността,
егичността, икономичността,ефективносттаи ефикасността на дейностите.
Предоставяната информация трябва да бъде: своевременна, уместна, актуална, точна,

вярна и достъпна.
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5. Мониторинг-товае преглед на дейността на организацията, за предоставяне на
увереност, че въведените контролни дейности функционират според
предназначението си и остават ефективни във времето. Осъществява се с цел
утвърждаване на пълноценно работещи практики, коригиране на непълноценните
такива и въвеждане на НОВИ правила и процедури, чиято необходимост е
установена.

[У. МЕТОДИ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ

Идентифицирането на рисковете вОбщина Сунгурларесе извършва чрез:

1.Структурни работни срещи;

2.Доклади;

3.Писмени становища;

4.Въпросници;

5.Анализ на процеси, дейностии контроли за предходен период;

6.Таблици за описание на риска;

7.Други методи за преценка на ръководството.

У. СЪЩНОСТИ ЦЕЛИНА СТРАТЕГИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Настоящата Стратегията за управление на риска в ОбщинаСунгурларе е изготвена
в изпълнение на изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в
публичниясектор (ЗФУКПС).

Целта на Стратегията за управление на риска е да опише етапите, през които преминава
процесът по управление на риска, използвания подход, отговорните лица (структури) и

основните изисквания към процеса.

Стратегията ще подпомогне ръководителя на организацията и ръководителите на
подчиненитему структурида:

- идентифицирати оценяватрисковете, застрашаващипостиганетона целите;

- определят подходящи действия !! ОТГОВОР на рисковете;

- документиратрезултатитеот управлениетона риска на всеки етап.

Стратегията въвежда стандартизиран подход за управление на риска в Община
Сунгурларе, който позволява навременно предприемане на адекватни действия спрямо
идентифициранирискове, застрашаващипостигането на целите на организацията.

Целите на Стратегиятаза управлениена риска в Община Сунгурлареса свързани с:
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> 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 управлениетона 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 идентифициранитерискове и контролни дейности със
стратегическите и оперативни цели на Общината, като част от процеса по годишно
планиране;

> Постигане на съответствие с изискванията на чл. 8 от Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за Годишно докладване за
функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за
финансовоуправлениеи контрол (СФУК).

Стратегиятаза управление на риска е утвърдена от Кмета на Община Сунгурларе, след
съгласуване с Комитета по управление на риска на Общината. Стратегията за управление
на риска се актуализира минимум веднъж на три години.

У1. ОБЩ ПРЕГЛЕДНА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОБЩИНА
СУНГУРЛАРЕ

1. Дефиниции

Управлениена риска
Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на

потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане
целите на Общината и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат
постигнати. Управление на риска е процесът по идентифициране,оценяване и мониторинг
на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите на общината и

въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до
едно приемливоравнище.
Управлението на риска в Община Сунгурларе е динамичен процес, който следва да
осигурява добро разбиране на потенциалните заплахи, действия или събития, които могат
положително или отрицателно да повлияят на способността на Общината да постигне
своите цели, както и навременното им идентифициране, предприемане на подходящи
действия за управление, наблюдение и докладване.

Риск

Риск е възможносттада настъпи събитие, което ще повлияе върху постигане на целите на
общината. Рискът се измерва с неговото влияние/ефект/и с вероятността от настъпването
му.
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Риск апетит

Риск апетитът на ОбщинаСунгурларесе дефинира като:

„Рискът, който общината е готова да поеме, за да бъде в съответствиесъс стратегическите
и оперативнитеси цели.”

Нивото на „риск апетита“, определено от Комитета по управление на риска и одобрено от
Кмета на Община Сунгурларе, има директно отношение към реакцията спрямо даден
риск, т.е. първо дали общинатаще поеме, прехвърли, избегне или ограничи риска и второ,
как и чрез какви дейностище бъде изразенатази реакция.

2. Роли и отговорности

Кметът на Общинатаотговаря за осъществяванена финансовотоуправлениеи контрол във
всички ръководени от него структури, програми, дейности и процеси при спазване на
принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.
Ръководителитена всяко ниво в общината отговарят и се отчитат пред кмета на общината
за своята дейност по отношение на финансовото управление и контрол в структурите и
звената, които ръководят.

2.1. Кмет на Община Сунгурларе

Въвежданетои надзорът върху процесапо управлениена риска в Община Сунгурларе
е отговорност на Кмета на Община Сунгурларе. Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗФУКПС:
„Ръководителите на организации от публичния сектор могат да делегират
правомощията си по този закон на други длъжностни лица от ръководената от тях
организация, като в тези случаи определят конкретните им права и задължения
Тази отговорност в община Сунгурларе е делегирана от Кмета на Общината на Комитета
по управление на риска. Функциите и правомощиятана Комитета по управление на риска,
неговите членове и председател, се определят съгласно настоящата Стратегия, която се
утвърждаваот кмета на ОбщинаСунгурларе.

Комитета по управление на риска се сформира на основание чл. 44, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл.4, ал.1, чл.7, ал.1, чл.12, ал.1 - 4
от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, както и с цел
гарантиранена постояннонаблюдениена процесите по управлениена рисковете в рамките
на ОбщинаСунгурларе.

2.2. Секретар на общината /РискМениджър/

Съгласно Указанията за управление на риска в организациитеот публичния сектор,
кмета на общината, който въвежда и осигурява надзор върху дейности по управление на
риска, трябва да номинирариск мениджър. В община Сунгурларесекретарят на общината
е номиниран за „Риск мениджър“ и е определен за със заповед на кмета за председател на
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Работната група за управление на риска.“Риск мениджъра“ има за задача да организира и
координирацялостнатадейностпо управление на риска в общината.

2.3. Работнагрупа по управление нариска/Комитетпоуправление на риска/
Комитета по управление на риска в Община Сунгурларе е работна група, която е
сформирана със заповед на кмета на общината, чиято основна задача е централизирано
управление на риска в общината.

Работната група по управление на риска се състои от ръководни длъжности/секретар,
директори на дирекции и гл.експерти и др./ на община Сунгурларе, които са специалисти в
различни области, свързани с функциите на Общината. Членовете на групата следва да
притежават добро разбиране за дейностите на Общината, както и експертни познания,
умения и опит за оценяване и управлениена комплекснирискови фактори.

Работна трупа по управление на риска се ръководи от Секретаря на Община Сунгурларе,
който е номиниран за „Риск мениджър“и председателна групата.

Функциите и правомощията на Комитета по управление на риска, съгласно настоящата
Стратегия, са свързани с:

> Координация на всички въпроси, свързани с управлението на риска в Община
Сунгурларе;

> Определяне на риск апетита за Община Сунгурларе, с одобрението на Кмета на
Общината;

> Съгласуванена Стратегиятаи модела за управлениена риска в ОбщинаСунгурларе;
> Ясно комуникиране на тази Стратегия до всички служители :: цел въвеждане на

Стратегиятаза управлениена риска в организационнатакултура на Общината;
> Осигуряване използването на общо възприети модели и рамки за управление на

риска и вътрешен контрол;
> Осигуряванена формалнатаоценка на риска поне веднъж годишно.

КОМИТСТЗ. ПО управление на риска:

> ИнформираКмета и служителитена Общинатаотносно рисковете за организацията,
взетите решения, предприетите мерки и индивидуалните отговорности
(комуникация и докладване);

> Предоставя помощ, когато е необходимо при изготвяне на или при промени на
бюджета с цел отговор на идентифициранирискове или постигане на регулаторно
съответствие;

> При установяване на слабости в процеса по управление на риска, подпомага
организационните структури в Общината с цел да се осигури разработването на
адекватни планове за действия, като по този начин се осигурява ефективно
управление на риска;
Следи управлениетона риска да се извършванавсякъде в организацията;
Следи за наличие на дублиранена дейности;
Обучава служителите на Община Сунгурларе по отношение на управлението на
риска, както и когато е необходимо;

УУУ

стр. 7



> Следи за изпълнениетона взетите решения (мониторингфункция);
> Получава информация относно състоянието на вътрешния контрол и степента, в

която организациятае изложена на риск.

2.4. Рьководители на структурни звена в Общината Щиректори на
дирекции/Гл.експерти и др. )

Ръководителитена структурнизвена са отговорни за управлениетона 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. Ръководителите носят отговорност за
идентифицирането,оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на
целите на структурите.

ОГГОВОРНОСТИТСим ПО отношение на управлениетона риска включват следното:

> Ефективнотоуправлениена персонала и поддържаненивото на компетентносттаму;
> Идентифициранена значимитерискове на ниво дирекция,отдел;
> Въвеждат адекватни контролни дейности (контроли) за управление на рисковете и

осигуряватефективнотоим прилагане;
> Докладват резултатите от управлението на риска в съответната структура на Комитета

по управление на риска;
> Предоставят информация и предложения за необходими действия по управление на

риска и въвеждане на контролни дейности в случаите, в които съответните решения
относнореакция спрямо риска са извън правомощиятаим;

2.5. Вътрешен одит
Съгласно дефиницията в чл. 3 от закона за вътрешния одит в публичния сектор:
„Вътрешниятодит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и

консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на
организацията. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез
прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване

Звено Вътрешенодит подпомагаОбщинатаза постиганена целите и, като:
> Идентифицира и оценяварисковете в Общината;
> Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и

контрол по отношение на:
а) идентифицирането,оценяванетои управлениетона риска от ръководството
на Общината;
б) съответствиетосъс законодателството,вътрешнитеактове и договорите;
в) надеждносттаи всеобхватност на финансоватаи оперативнатаинформация;
т) ефективността,ефикасносттаи икономичносттана дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнениетона задачите и постиганетона целите;

> Дава препоръкиза подобряване на дейноститев Общината.
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> Вътрешнияодитор/стажант-одитор/присъства на срещите и може да участва в робата
на Комитета по управлениена риска.

Вътрешенодит не е собственикна рисковете за Общината и не носи пряка отговорност за
управлението им. Отговорността на Вътрешния одит в процеса по управление на риска е
да даде разумно ниво на увереност на Комитета по управление на риска, а чрез него и на
Кмет на Общината, Че критичните рискове са ограничени дО допустимите за
организациятанива.

УЦ . ПРОЦЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

основните етапи на процесаПО управление на риска са описанидетайлно ПО-ДОЛУ:

1. енти и ане на исковете

Дейностите по управление на риска следва да сведат до приемливи нива съществените
рискове, които биха могли да застрашат постиганетона целите на Община Сунгурларе или
да повлияят негативно над ефективността, ефикасността и/или икономичността на
ресурсите, използвани за постигането на тези цели. Следователнопроцесът по управление
на риска започва с определянена целите на организациятаи на отделните структури в нея.

1.1 Определяне на целите

Основна предпоставка за ефективнотоуправление 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 постиганечрез изпълнение на конкретнидейности и задачи.

Интегрирания план за развитие на общината определя стратегическите цели на

организацията, на базата на които Община Сунгурларе ежегодно определя целите.
дейностите и резултатите, които трябва да бъдат постигнати.
Създава се работна група с членове заместник кмета на Общината. директори на дирекции
и отговорници на отдели в Общината, чиято задача е изготвянето и актуализирането на
Годишна програма за реализация на общинския план за развитие. В годишната програма
се посочват оперативните цели и задачи. Документът се представя на Кмета на Община
Сунгурларе за одобрение.

стр. 9



1.2. Класификация на рисковете

След като са дефинирани целите за всяко структурно звено, неговото РЪКОВОДСТВО и
служителите, ангажирани със съответните дейности са в ПОЗИЦИИ да идентифицират
същественитерискове, които биха МОГЛи да възпрепятстватпостиганетона целите.

Необходимо е да се използва единна класификация и Дефиниция на рисковете, които се
идентифицират,за да може Да се определят:

> Всички рискове, които са общп за Общината /т.е. те биха могли да повлияят
постигането на целите на повече от едно структурно звено и/или на Общината като
Цяло;

> Взаимосвързанитерискове /например, проявлениетона един или повече риска в една
дирекция би могло да доведе до проявлениетона даден риск в друга структура;

> Рискове, които са се проявили в миналото /позволявада се черпи от предишен

ОПИТ, да се проследяваразвитието на даден риск, Да се синхронизиратусилията/.

Петте основни риск класа са: Управление и надзор, Стратегия и планиране, Оперативна
дейност и инфраструктура,Съответствиеи Докладване.

Изключително важно е на всички нива в Общината и всички служители да използват една
и съща терминология за дефиниране на риска.

1.3. Попълване нарискрегистър

Риск регистърът е документ в установенформат, който е еднакъв за всяко едно структурно
звено и за общината като цяло. За всяка от целите се идентифициратсъщественитерискове
съгласно класификацията.Всяко структурнозвено попълва своя риск регистър.

Ръководството и служителите на всяка от структурите в общината е ангажирана да
попълни риск регистъра за съответното струкгурно звено. Риск регистрите на всяко
структурно звено се представят от съответния ръководител пред Комитета по управление
на риска поне веднъж годишно (в началото на годината), заедно с представянетона целите.
описани в годишния оперативен план на структурата. На базата на риск-регистрите на
отделните структурни звена и чрез провеждането на работни срещи, Комитета по
управление на риска създава риск регистъра на цялата организацията, в който
идентифицирарисковете, застрашаващипостиганетона целите на Общината като цяло.
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2. Оценка на риска

Идентифицираните рискове за всяко структурно звено (и съответно за Общината като
цяло) се оценяват по показателите „Влияние”/Ефект/и „Вероятност”.

2.1.0ценкана присъщия риск

Оценяват се потенциалнотовлияние и вероятност на присъщия риск, който се дефинира
като: „Рискът за организацията,съществуващпри 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
управлениетому.

ВЛИЯНИЕ/ЕФЕКТ

Влияние: Всеки риск трябва да бъде оценен от гледна точка на вероятността рискът да се
сбъдне. Оценката се извършва с помощта на въпроса „Ако този риск възникне, какво ще
бъде въздействиетому върху постигането на целите ви?
Оценкитеза измерване на влиянието са представени в графиката по-долу:

Описание

ВЕРОЯТНОСТ

Вероятност: оценява се 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
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оценката на риска се определя чрез комбиниранена оценките за вероятности влияние.
по следния начин:

висок
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Ф= :Н 5 среден

% % риск
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И
се

а5 - писък
: риск

ниско средно високо

,

Светлата-3

»

,

Среден риска 3

ВЕРОЯТНОСТ

ВЛИЯНИЕ

2.2. Определяне на ефективносттаи адекватносттана контрола

Като част от процеса по управление на риска се определят съществуващитемеханизми за
контрол, които могат да ограничаватидентифициранитерискове.

Оценката на ефективността на контрола по същество представлява оценка и на остатъчния
риск. който се дефинира като: „рискът, който остава след реакцията на риска от страна на
ръководството”,т.е. вземат се предвид съществуванетоили липсата на контроли или други
дейности по управлениетому.
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Оценката на ефективносттана контрола се прави чрез следните 2 показателя:

. СТОЙНОСТ на [диска - стойността на риска се изразява като средно аритметична
величина на влиянието и вероятносттаИ може де се определи по следната таблица:

ОЦЕНКА НА РИСКА ПОКАЗАТЕЛИ

сввдвн РИСК Виоока вероятности ниско влияние

Среднавероятности средно влияние

Ниска ВВРОТШОСГ - високо влияние

. Ещктивност и адекватност на контрола - Ефективност и адекватността на
контрола се определя като отговор на въпроса - До каква степен активно
контролираме този риск (каква е възприеманата адекватност и ефективност на
дейностите / наличните контроли, които упражнявате)? Стойността на остатъчния
риск се определя от адекватността и ефективността на контролите. Колкото по-
неадекватни и по-неефекгивниса контролите, толкова е по-високостатъчният риск.

Оценката за Ефективности Адекватност на контрола се прави според скалата, описана по-
долу:

Оценка Описание

Трябва да направим повече

За да преценим дали е необходимо Да планирамеДопълнителни Действия за ограничаване
на рисковете трябва да оценим остатъчния риск. Остатъчният риск е рискът В процеса.
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който остава да съществува и след предприетите действия от страна на ръководството за
ограничаванена присъщия риск.
. Висок остатъчен риск е този. при който присъщиятриск се оценява с висока стойност

3 и рисков рейтинг от 5 до 9, към който Общината не е приложила адекватен и
ефективенконтрол ;

0 Среден остатъчен риск е този: при който присъщият риск е оценен като среден.
контролът има оценка 2 - рисков рейтинг от 3 до 4;

. Нисък остатъчен риск е този, при който присъщият риск е оценен като нисък,
контролът е с оценки от 1 - рисков рейтинг от 1 до 2; Общината е предприела
необходимите мерки за ограничаването му чрез въвеждане на ефективни контролни
дейности. Ръководството следва да прецени дали да запази съществуващото ниво на
контролнидейности, или да преразпределиресурсите, поради ниска стойност на риска.
При условие, че присъщият риск е оценен като нисък и не са въведени контролни
механизмирискът следва да се наблюдава и периодичнода се преоценява.

Риск рейтинг
Математическиизразен остатъчниятриск е резултатот стойносттана риска и

ефективносттана контрола. Риск апетитът на ниво Община за остатъченриск е, както
следва:

ОЦЕНКА
(Стайност на риска * ефективност на

3. Попълванена риск регистър
Членовете на Работната група по управление на риска или съответно работната група за
оценка на риска ВЪВ всяка една ОТ структурите използват попълването на РИСК регистъра
като основа за дискусия. ЧИЯТО цел е постигането на консенсус И общо разбиране за
оценката на всеки от идентифициранитерискове.

4. Реакция на риска

След като идентифицираните рискове и контроли са оценени, ръководителите на

структурни звена след съгласуване с Комитета по управление на риска вземат решение
относно подходящата реакция към всеки от остатъчните рискове, като съобразяват
решението си с риск апетита на общината.

. Ограничаване на риска - Ограничаванетона 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 съществуващитеконтроли или въвеждането на нови и т.н.) с цел да се
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намали остатъчниятриск. 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 определянена роли и отговорности.

Прехвърляне на риска - Прехвърляне или споделянето на риска по същество
означава да се влезе в партньорство е трета страна, така че той да бъде управляван
съвместно. Типични примери за прехвърлянена риска са застраховането, публично-
частите партньорства и др. Подобни схеми позволяват достъп до допълнителен
ресурс (например контролни дейности или опит и квалификация), като в същото
време ограничават възможността от загуба на контрол над дейностите, която е
възможна при 100% прехвърляне на трета страна. Ръководителите на структурни
звена, Комитетът по управление на риска и Кметът на Община Сунгурларе като
цяло продължават да бъдат отговорни лица за управлението на риска в Общината,
независимоот факта, че рискът е прехвърлен или споделен.

Толериране на риска - Приемането или толерирането на даден риск означава, че
организацията поема риска без да предприеме конкретни мерки за управлениетому.
Такова решение означава, че Комитетът по управлениена риска следва периодично
да наблюдава и преоценява риска, за да може при необходимост да бъде избран
друг подход за управлението му. Решението да се толерира даден риск трябва да
бъде взето имайки предвид оценката на риска, последствията за постигането на
целите, риск апетита и правните последици (например, решението да не се
предприематдействия може да доведе до по-голям риск). Причинитеда се толерира
даден риск без по-нататъшнидействия за управлениетому могат да бъдат:

“, Действията ПО ограничаването на риска са свързани със съществени контролни
дейности, разходите за КОИТО значително надхвърлятползите.

/ 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 контролиранасреда.

] Управлението на риска е ИЗВЪН контрола на ръководството и/или неизлаганего
на риск би МОГЛО да означава преустановяванена дейности, които са от ключова
важност за организацията.

Прекратяване (избягване) на риска - Избягванего на даден риск означава да се

прекратят дейностите, свързани с потенциалнотому проявление. Подобно решение
би могло да означава, че Комитетът по управление на риска следва да преразгледа
поставените цели и доколко те са изпълними и съвместими с останалите цели и

основни дейности. Също така Комитетът трябва да разгледа 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
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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
предвиденияначин.

4.1 . Разработване на контролнидейности

За рисковете, за които Ръководителят на структурно звено и/или Работната група по
управление на риска е избрал реакция „Отраничаване”, т.е. прилагане на контрол, се
определясъответната цел на контрола. Целите на контроламогат да бъдат:

. Оперативни: насочени към ефективността и ефикасността на оперативните
дейности що се касае до организационната структура, както и до приетите
политики и процедури за постиганена 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 процедурии договори.

. Финансови: могат да бъдат свързани с процесите на:

! одобрение (финансовите транзакции се изпълняват съгласно прякото или
общо одобрение на ръководството; съществува правилно разделение на
ролите и отговорностите);/ осчетоводяване (всички одобрени транзакции се осчетоводяват в точния им

размер, в правилния период и в правилната счетоводна сметка, за да се
осигури подготовката на финансовите отчети съгласно законовите
изисквания и счетоводни стандарти);

“ защита на активите (отговорносттаза физическото управлениена активите е
възложена на персонал, чиито функции са независими и не са свързани с
дейности по осчетоводяване; водят се регистри на извършените дейности и

движението на активите, за да се поддържаподотчеТНост на активите); и
“ съпоставяне на данни (данни от различни документи и източници се

съпоставят за установяване на съответствие. Например: счетоводните
записвания, свързани с банкови сметки, се съпоставят със съответстващите
им банкови извлечения.)

Контролнитедейностиусловно се Делят на:

/ превантивни - контроли, които пречат на възникванетона нежелани събития;

/ разкриващи - контроли. които разкриват и коригиратнежелани събития;

/ коригиращи - контроли, които поправят последиците от нежеланисъбития.

Основни контролнидейности (контроли)са:

/ разделяне на отговорностите (процедури за одобряване/разрешаване,
изпълнение, осчетоводяванеи контрол);
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делегиране на правомощия;
контроли за упълномощаванеи одобрение;
правила за достъп до активи и информация (контрол върху достъпа), процедури
за наблюдение (възлагане, проверка и одобрение);
процедурипо документиране,архивиранеи съхраняванена информацията;
процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички
операции;
потвърждение;
съпоставянена данни (съгласуване);
проверка на текущото изпълнение;
преглед/проверка на процедури, дейности и операции (проверка на операции,
процедурии дейности);
система за двоен подпис;
предварителенконтрол;
правилаза управлениена човешкитересурси;
контролнидейности, свързани с информационнитетехнологии;
дРУГи-

/Този списък на контролните дейности не трябва да се възприема за изчерпателен.
Полезни насоки по отношение на контролите са дадени в „Методически насоки по
елементите на финансова управление и контрол", „Указания за осъществяване на
предварителен контрол " и „Насоки за въвеждане науправление на риска в организациите
от публичния сектор", издадени от министъра на финансите./
Броят и обхватът на контролнитедейности трябва да е достатъчен, за да даде увереност, че
съществените рискове са ограничени до приемливи нива в рамките на риск апетита на
Общината.

4.2.
риска и ясно определяне на рол и и отговорности

Дефиниране на специфични дейности за ограничаване или третиране на

Мерките, които ще бъдат предприети за ограничаване на всеки от рисковете се
комуникират към всички заинтересовани лица под формата на План за действие.
Комитетът по управление на риска разписва план за действие за ограничаване на
рисковете за Общината като цяло, а Ръководителите на структурни звена - за
съответнатадирекция/отдел/сектор,за която отговарят.

Планът за действие има следнитехарактеристики:

Включва ясно дефиниранииндивидуалнии групови отговорности;
Предвижда постижими, реалистични, прецизни и стриктни крайни срокове за
изпълнение;
Мотивира служителите и създава чувство за лична отговорност и „собственост” на
риска (т.е. определят се канали за комуникация, дейностите се обсъждат,

анализират се мнения , предложения и оценки, за да може всеки включен в процеса
да е напълно убеден, че дейностите, включени в плана са най-подходящите и най-

добрите);
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0 Определя и разграничава функциите, свързани с ръководството, изпълнението и

надзора на дейностите, както и линиите на докладванемежду тях;
. Позволява лесно и обективно проследяване на напредъка, докладване и отчетност.

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

Форматът на плана за действие на всяка организационна структура се определя от
Работната група по управлениена риска.

5. Мониторинги докладване

След като стратегията за отговор на риска е определена, е необходимо постоянно
наблюдение с цел да се гарантира, че тя е въведена и работи успешно. Мониторингьт
(наблюдението) е може би най-важната стъпка от цялостния процес на управление на
риска, тъй като осигуряваранно предупреждениеза рисковете, които могат да се сбъднат и
материализират.

Следните техники трябва да бъдат използвани, с цел да се подпомогне процесът по
мониторинг (наблюдение)на рисковете:

. Идентифициране и проследяване на показателите за риска (КРИ), които могат да
действат като системи за ранно предупреждение. Например, ако лошото
обслужване на гражданите е идентифициранокато риск и са въведени контроли за
ограничаване на риска, показател за риска може да бъде броят на оплакванията от
клиенти. Ако този показател е над допустимата норма това е индикация, че
създаденитеконтролине работят добре;

. Напредъкът по отношение на ограничаването на риска следва да бъде обсъждан на
редовни срещи във всяка една структура;

. Всяка организационна структура трябва редовно да докладва за прогреса на
изпълнениена плана за действие на Комитета по управлениена риска.

Етапът на Докладване на резултатитеот управлениетона риска е ОТ изключителнаважност
И следва да бъде организиран по начин, по който да се осигури непрекъсваемост на
процеса.

Честотата на докладване зависи от оценката на остатъчния риск. Като минимум
докладването се прави на всяко шестмесечие. Нивото, до което се докладват рисковете
зависи от естеството на поставенатаоперативна цел и на оценката на риска, пречупен през
риск апетита на Общината.

Форма и съдържание на докладите.

Целта на тази стратегия не е да опише В детайли формата на докладването, а да посочи
минималнитеизискванияПО отношениена това какво трябва Да се докладва за всеки риск.
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Тези минималниизисквания са:

. Ясно описание на риска, включителнона контекстана риска;

. Целта, над чието постиганевлияе;

. Оценката на влиянието, вероятността, стойността на риска, рейтинга и на
остатъчнияразмер на риска;

. Съществуващиконтроли за отговор на риска;

. Предложената стратегия за намаляване на остатъчния риск с допълнителни
действия/контроли;

. Собственикна риска.

Заседаниятана Комитета ПО управлениена риска се състоят, както следва:

. Среща в началото на годината, на която се потвърждават целите на отделните
структурни звена и се стартира процесът по идентифициране и оценка на рисковете
за организациятакато цяло и в отделнитедирекции/отдели/сектори;

. Среща за оценка на риска, на КОЯТО се представят риск регистрите на ВСЯКО едно
структурно звено и се попълвариск регистърътна Общината;

. Среща за утвърждаване на плана за действие за управление на
идентифициранитерискове;

- Среща при внезапно възникнала необходимост в случай на непредвидени
обстоятелстваили внезапен развой на събитията и т.н.;

. Среща в края на годината за отчитане на резултатите, на която Комитетът по
управление на риска подготвя Годишендоклад до Кмета, в който отчита дейностите
си по управление на риска през годината, както и постигнати цели. Докладът
съдържа и становище за цялостния рисков профил на Общината и планирани
дейности за следващатагодина.

Стратегиятаобхващатригодишен периодОТ датата на влизане В сила.

Настоящата Стратегия за управление на риска влиза В сила със заповед на кмета
от 1151? 051! г.

Изготвил. .
Снежана трольор

Консултирал:........ .

Сехер Тавшан - Стаж т Одитор
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Риск регистър на структурите към Общината
2. Обобщен риск-регистър за Общината
3.Формат за план на Действие
4. Календар на заседанията на Комитета по
управление на риска
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