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 I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 Стратегията за управление на риска в РЗИ-Хасково за периода 2021 – 2023 г. е 

разработена на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол 

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

сектор (утвърдена със Заповед №ЗМФ 184/06.03.2020 г.). 

 Настоящата Стратегия за управление на риска цели прилагане на единен подход 

за управление на риска, включващ идентифициране, оценка, анализ и реакция на 

рисковете и осигуряващ изпълнението и целите на РЗИ-Хасково.  

 Стратегията се прилага в РЗИ-Хасково като се отчитат спецификите при 

управлението на риска за всяко административно звено.  

Управлението на риска е задължително условие, за да се обезпечи постигането 

на стратегическите цели, политики и програми, и приоритети и цели на РЗИ-Хасково. 

  

 II. ПОНЯТИЯ 

„Риск“ е събитие, което ще повлияе върху постигане на целите на 

организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и с вероятността от настъпването му;  

„Разумна увереност“ е задоволително ниво на увереност, което изисква 

разходите за вътрешен контрол да не надхвърлят очакваните ползи от него. 

Концепцията за разумна увереност е признание, че не е възможно да се твърди 

абсолютно и със сигурност, че дадено неблагоприятно събитие няма да се случи 

въпреки взетите мерки и предприетите действия.  

„Значим риск“ е риск, оценен съгласно професионалната преценка на 

постоянната работна група за управление на риска като висок или много висок и не 

можещ да се управлява ефективно на оперативно ниво. 

„Процесът на управление на риска“ е последователността от действия на 

администрацията, насочени към идентифициране, оценяване и контролиране на 

потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху 

постигане целите на организацията и е предназначен да даде разумна увереност, че 

целите ще бъдат постигнати. 

 „Система /модел/ за управление на риска“ е механизъм за взимане на 

решения, подпомагащ директора на РЗИ-Хасково и ръководителите на 

административни звена, за постигане на целите и чрез който ресурсите на инспекцията 

се разпределят така, че да се получи оптимално управление на риска. 

„Идентифициране на риска“ е идентифициране на вътрешни и външни 

събития, които могат да застрашат постигането на целите на организацията;  

„Оценка на риска“ е процес, състоящ се от определяне на степен на вероятност 

от сбъдването на идентифицирания риск и определяне на степен на влияние (ефект) 

върху целите на организацията при неговото настъпване;  

„Вероятност“ – представлява възможността дадено събитие да се случи или с 

други думи колко е вероятно дадено събитие да се прояви;  

„Ефект“ (влияние) – представлява описание и оценка на това какви биха могли 

да бъдат последствията/въздействието от настъпило събитие. Ефектът може да бъде 

както отрицателен, така и положителен;  

„Присъщ риск“ – рискът, свързан с естеството на дейността на организацията 

при липса на каквито и да е действия (контроли) за смекчаване на вероятността или на 

ефекта от неговото проявление;  

„Остатъчен риск“ – нивото на влияние и вероятност от риск, което остава след 

реакцията (контрола) на ръководството към риска. След предприемане на конкретни 

действия (реакция на риска) продължава да съществува риск, който се нарича 

остатъчен риск, и по същество изразява факта, че рискът не може да бъде премахнат 
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изцяло. Отговорност на ръководителя е да реши дали равнището на остатъчния риск е 

приемливо за организацията или е необходимо да бъдат предприети допълнителни 

действия за неговото намаляване;  

„Реакция на риска“ – мерки/действия за приемане, ограничаване, прехвърляне 

или прекратяване на риска;  

„Риск апетит“ – нивото на риск, което организацията е склонна да приеме при 

изпълнение на своята мисия, без да бъде застрашено постигането на целите.  

 

 III. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

 1. Процес на управление на риска 

Ключов фактор за успешното въвеждане на управлението на риска е разбирането 

и ангажираността на ръководството  на РЗИ-Хасково и служителите в този процес. 

 

Основните цели на процеса на управление на риска са: 

 

 своевременното откриване и противодействие на значимите за РЗИ-Хасково 

рискове; 

 своевременни промени в политиката за управление на риска, въз основа на 

оценката на ефективността на процеса. 

 Разпределение на човешките ресурси и регламентиране на контролни действия, 

съобразно степента и значимостта на различните рискове; 

 

1.1. Описание на процеса по управление на риска 

Управлението на риска е динамичен процес обвързан с непрекъснато 

променящата се среда, който е предназначен да даде разумна увереност, че целите на 

организацията ще бъдат постигнати. Процесът по управление на риска следва да е 

съобразен със стратегическите и оперативните цели на организацията. Осъществява се на 

всички йерархични нива и в тясно взаимодействие с вътрешния одит в РЗИ-Хасково.  
Процесът по управление на риска се изпълнява като комбинация от периодични 

(поне веднъж в годината) и текущи (при промяна на риск средата или друга необходимост) 

мерки и дейности. 

Управлението на риска е и постоянен процес – изискващ постоянна работа. Ролите и 

отговорностите в процеса на управление на риска се разделят спрямо трите линии на 

защита по COSO, както следва: 

 Риск собствениците (първа линия на защита) – това са ръководителите на 

структурните звена в РЗИ-Хасково  (оперативно ръководно ниво);  

 Служителите на РЗИ-Хасково  (първа линия на защита);  

 Риск мениджмънт (втора линия на защита) – председател на работна група за 

управление на риска, оценяване на ефективността и допринасяне за подобряването на 

процесите на управление на риска.  

 

Процеса се осъществява на оперативно ниво от всяка дирекция в РЗИ-Хасково и 

на ниво РЗИ-Хасково на база значимите рискове, които застрашават постигане целите 

на инспекцията.  

Рисковете се определят по отношение на всяка конкретна дейност/ процес, 

протичащ в дирекциите. Управлението на рисковете на ниво конкретни дейности/ 

процеси  позволява оценка и управление на рисковете по дирекции. Тази оценка 

позволява и поддържане на едно приемливо ниво на рисковете за цялата инспекция.  
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1.1.1. Фактори, които влияят на процеса на управление на риска 

Оперативна среда е: рамката, в която следва да се прилага управлението на 

риска. Тя се състои от външни и вътрешни за РЗИ-Хасково фактори, които влияят на 

дейността и. 

 Външни фактори са:  

  Обхвата на дейностите по опазване на общественото здраве и 

предоставяните медицински дейности, пряко се влияе от политиката на Министерство 

на здравеопазването; 

  Чести промени в ръководния състав на РЗИ-Хасково; 

  Приемането на нови законови и подзаконови нормативни актове и 

медицински стандарти, с оглед синхронизирането им с европейското законодателство, 

пряко влияе върху прилаганите политики от РЗИ; 

 Икономическото развитие оказва влияние върху управленските решения, 

свързани с осигуряването на финансови средства, инвестиции и развитие на дейността; 

 Вътрешни фактори са:  

 Временното нефункциониране на информационните системи (деловодна 

система, счетоводен софтуер, СОТ, мрежа, сървъри и други) може да има негативно 

влияние върху дейностите осъществявани от инспекцията; 

  Текучеството на квалифициран персонал на РЗИ-Хасково може да 

повлияе върху постигането на целите на инспекцията; 

 Професионалният опит и компетентността на персонала, качеството на 

методите за обучение и стимулирането му, може да имат влияние върху разбирането за 

необходимостта от изграждане на система за финансово управление и контрол; 

 Промени в отговорностите на ръководството могат да имат влияние върху 

начина, по който една или друга контролна процедура ще функционира; 

 Характерът на дейността, както и възможностите за достъп до активи и 

информация, могат да имат влияние върху тяхната защита. 

 

       1.2. Стъпки на процеса на управление на риска, както следва: 

 Стъпка 1 - Създаване на условия за управление на риска 

 Стъпка 2 - Идентифициране и оценка на риска 

 Стъпка 3 – Определяне на риск апетита 

 Стъпка 4 – Реакция на риска 

 Стъпка 5 – Мониторинг на риска 

 

Всяка дирекция, следва да идентифицира, оцени, анализира, реагира на 

рисковете и да изготви свой собствен риск-регистър. 

  

1.2.1. Създаване на условия за управление на риска 
Създаването на условия за управление на риска е предпоставка за ефективно 

идентифициране и оценка на рисковете, застрашаващи целите на РЗИ-Хасково и за 

предприемане на адекватни реакции на тези рискове. Извършването на дейностите, 

включени в тази стъпка, е отговорност на директора на РЗИ-Хасково. 

 

1.2.2. Идентифициране на рисковете 
Идентифицирането на риска 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  РЗИ-Хасково  или изпълнението на 

конкретната дейност/процес, свързана с тези цели. Идентифицирането на присъщите 

рискове е отговорност на риск собствениците – директорите на дирекции. 



5 

 

Управлението на риска на РЗИ-Хасково трябва да включва и идентифициране и 

оценка на рискове от нередности и измами, при спазване на следните изисквания: 

- отчитане на нуждата от предотвратяване и разкриване на нередности и измами при 

формулиране на оперативните цели на инспекцията – както на ниво организация, така и на 

ниво отделни структурни единици и дейности; 

- Идентифициране и оценка на рискове от измами и нередности;  

- Разработване на мерки за предотвратяване и разкриване на нередности и измами, в 

отговор на установените рискове.  

 

Идентифицирането на рисковете в РЗИ-Хасково се извършва текущо (при 

възникнала необходимост от идентифициране и оценка на нов риск) и периодично (с цел 

актуализиране на идентифицираните и оценени рискове). 

 

Периодичното идентифициране на рисковете стартира подробен анализ на 

стратегическите и оперативните цели на инспекцията и свързаните с тях дейности и 

процеси. За тази цел Риск-ръководителят (Риск-мениджър) поставя за обсъждане пред риск 

собствениците Стратегическия план на организацията, за да обсъдят стратегическите и 

оперативните цели. Чрез обсъждането на целите се гарантира, че всички цели ще бъдат 

взети предвид при идентифицирането на рисковете, като може да се прецени и нуждата от 

евентуалното им актуализиране и определяне на нови оперативни цели за постигане на 

стратегическите.  

  

Идентифицирането на рисковете трябва да се извърши по отношение на всяка 

стратегическа или оперативна цел.   

От съществено значение при идентификацията на рисковете е: 

- тяхното възможно най-пълно дефиниране, тъй като съществува голяма 

вероятност рисковете, които не са идентифицирани в тази фаза, да не бъдат 

открити никога; 

- моментът на идентифициране на рисковете, тъй като колкото по-рано е открит 

един риск, толкова по-успешно ще бъде неговото противодействие. 
Ако различните структурни звена на РЗИ-Хасково са дефинирали своите 

оперативни цели за постигане на стратегическите цели, идентифицирането на рискове по 

всяка оперативна цел ще осигури и идентифициране на рискове за всяко структурно звено. 

През този етап риск собствениците /директорите на дирекции, началниците на отдели/ 

трябва да идентифицират присъщите рискове, които биха могли да повлияят на 

постигането на всяка отделна оперативна цел от списъка на целите. При идентифицирането 

на рисковете, застрашаващи постигането на поставените цели, е от ключово значение да се 

обхванат всички аспекти на средата. За целта се използват предварително установени 

класификации на рисковете, като при идентификацията риск собствениците преглеждат и 

работят по всички категории, с цел идентифициране на съществуващите рискове от 

различни категории. Класификацията на рисковете се разделят на вътрешни и външни за 

инспекцията,  като може да бъдат класификации и по рискови области, които улесняват 

идентифицирането на конкретните рисковете. 

За идентифицирането на рисковете може да се използват различни методи и 

техники – описани в Приложение №1 към Стратегията. 

 

Всеки директор на дирекция /собственик на риска/ изготвя риск-регистър за своите 

рискове и на тази база се изготвя риск-регистър на РЗИ-Хасково. Идентифицираните 

рискове се документират от Риск-ръководителя в Риск-регистъра, съдържащ 

Стратегическите и оперативните цели на инспекцията и идентифицираните до момента 

рискове, които могат да застрашат постигането на тези цели. 
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1.2.3. Оценка на рисковете  

 

Оценка риска е вторият етап от процеса на управление на риска в РЗИ-Хасково. 

На този етап следва да бъдат изследвани причините, вероятността от настъпване, 

честотата и последиците за възникване на конкретните рискове. Резултатите от този 

етап ще се използват в следващия етап на процеса.  

Ще се оценяват вероятността /характеризира се с предполагаемата честота за 

настъпване на неблагоприятното събитие/ и влиянието /характеризира се с последиците 

от настъпването на тези неблагоприятни събития/.  

Качествената оценка на рисковете като висок, среден и нисък е водеща в 

инспекцията. Тези оценки са приети, тъй като влиянието и вероятността трудно могат 

да бъдат измерени с количествени измерители, с оглед специфичната дейност на 

инспекцията. Водещото при него е професионалната преценка и убеждение на 

ръководителя по отношение вероятността и влиянието на дадено събитие. 

За целта всички дирекции в РЗИ-Хасково следва да регламентират във вътрешен 

документ/ стратегически план: 

 Целите на дирекцията 

 Дейностите за постигане на целите 

 Принципите за идентифициране на съществуващите рискове 

 Необходимите действия за снижаване  на рисковете  

По приложената схема се извършва оценяване на рисковете във всички 

дирекции на инспекцията. 

 

Висок риск 

 

 

Среден риск 

 

 

Нисък риск 

 

ниско средно високо 

 

В  Л  И  Я  Н  И Е 

 

Рисковете не могат да бъдат премахнати напълно, но може да бъде снижена 

оценката им, чрез предприемане на подходящи действия. Необходимо е рисковете да се 

оценят, чрез използване на показателите – вероятност и влияние. 
Когато разглеждаме вероятността, рисковете могат да се определят като високи, 

средни и ниски. Подобно на това, когато разглеждаме влиянието, рисковете отново могат 

да се определят като високи, средни и ниски. 

 При транспонирането им върху скалата - рисковете, оценени като 

високи/високи и високи/средни при оценяването на вероятността и влиянието, ще 

попаднат в червената област. Те би трябвало да се смятат за съществени и да се 

управляват активно чрез предприемане на действия за намалението им. Тези рискове не 

могат да се елиминират напълно.  

. 

В
 Е

 Р
 О

 Я
 Т

 Н
 О

 С
 Т

 

н
и

ск
а 

ср
ед

н
а 

ви
со

к
а 

жълто червено червено 

зелено жълто червено 

зелено зелено жълто 

 



7 

 

 Рисковете оценени като средни/средни или ниски/високи, или високи/ниски 

попадат в жълтата област на скалата и са все още значителни рискове. Тези рискове се 

наблюдават отблизо, като се прилагат действия за контролирането им или за 

предотвратяване преминаването им в по-висока рискова категория.  

 Рисковете оценени като ниски/ниски или ниски/средни попадат в зелената 

област. Тези рискове могат да се смятат като ниско приоритетни и следователно рискове, 

които се „приемат“. Те трябва да се наблюдават или при предприемане на допълнителни 

действия да се има предвид, че разходите за осъществяване на контрол могат да надвишат 

ползата от намалението на риска.  

Осъществяването на дейностите на организациите от публичния сектор е 

много динамичен процес, поради промените в обществените потребности и в средата, в 

която се осъществяват дейностите. Това е основната причина за постоянно 

променящата се характеристика на рисковете. Вероятността от настъпването на 

рисковете и тяхното влияние също са изключително динамичен процес, и следва да се 

въведе система за тяхното постоянно наблюдение. 

Дефинираните цели на организацията създават условия за управление на 

рисковете. Ежегодно  при изготвянето на стратегическите и оперативни планове на 

дирекциите и звената в инспекцията се извършва, както определяне на стратегическите 

и оперативни цели на дирекциите, така и дейностите и резултатите, които трябва да 

бъдат постигнати. Извършва се преглед, анализ и актуализация на идентифицираните 

рискове на процесите.  

 

1.2.4. Определяне на риск-апетита 

На трета фаза след като рисковете са идентифицирани и оценени, риск-

мениджъра /председателя на работната група за управление на риска/ съвместно с риск 

собствениците /ръководителите на административните звена в РЗИ-Хасково/ е 

необходимо да решат кои рискове изискват незабавни действия и какъв тип 

коригиращи действия трябва да се приложат – да се определи реакцията на риска. 

Реакцията на риска е в пряка зависимост от риск апетита на РЗИ-Хасково. 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. 

Дефинирането на риск апетита включва както определяне на стойностите на 

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

реакциите по отношение на рисковете. По отношение на рискове, при които 

вероятността и ефекта могат да бъдат измерени количествено, нивата на риск апетита 

се определят като конкретни стойности. По отношение на рискове, които могат да 

бъдат измерени единствено чрез качествена оценка, нивата на риск апетита се 

определят чрез подходяща формулировка. 

Модел на определяне на риск апетита, по отношение на реакциите към риска, 

включва следните категории:  

- Критични рискове: рисковете, при които и вероятността и ефекта са високи. 

Те изискват незабавното внимание и подробно разглеждане на дейностите, свързани с 

управление на риска;  

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

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

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

че вероятността да се случат е по-малка отколкото при критичните рискове;  

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

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

предвид и да се следи ефектът на натрупването, който може да повиши ефекта;  
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- Неотносими рискове: Тук се отнасят рисковете, при които и двата фактора – 

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

Третирането им зависи от наличните ресурси и от изискванията на заинтересованите 

страни. 

2. Реакция на рисковете 

След като рисковете са идентифицирани и са оценени вероятността и влиянието 

им, и се определи риск апетита трябва да се избере подходяща реакция.  

Предприемането на мерки и действия за реакция или отговор на идентифицираните и 

оценени рискове представлява много съществен етап от управлението на риска като 

цяло. Процесът се организира от Риск ръководителя/ риск мениджър - председател на 

работната група по управление на риска/, но отново всеки риск собственик /директор на 

дирекция/ ръководител на административно звено/ е отговорен да предложи мерки, които 

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

Видове реакция на риска 

Възможни са следните варианти за реакция: ограничаване, прехвърляне, 

приемане и 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 за нивото на остатъчните рискове, които организацията 

може да приеме, без да се предприемат допълнителни действия. Възможните реакции, 

които могат да бъдат предприети са:  

 

 ограничаване на риска - това е най-често срещаната реакция, която е приета като 

основен инструмент в инспекцията. Причината за това е, че рискът рядко може 

да бъде изцяло избегнат/ прехвърлен. Ето защо, следва да се изградят контроли 

и се регламентира добрата практика, за да предоставят разумна увереност за 

ограничаване на риска в приемливи параметри, в зависимост от значимостта на 

риска и съобразно разходите за въвеждането на контролите. Рисковете, обект на 

тази реакция, трябва да се наблюдават периодично; 

 прехвърляне на риска - ръководството на инспекцията рядко и при определени 

условия ще използва този способ и то само когато рискът е твърде висок и може 

да бъде „прехвърлен” към друга организация. Класическият начин за 

прехвърляне на риска е застраховането. Поради изложеното, дейности, свързани 

с постигането на определени цели, са предмет на застраховане; 

 приемане на риска -такава реакция е възможна само ако определени рискове 

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

разходите за предприемане на действия превишават потенциалните ползи. 

Такива рискове, обаче, трябва да бъдат постоянно наблюдавани. Възможно е 

различни външни или вътрешни фактори да окажат въздействие върху 

вероятността и влиянието и да изместят риска в друга по-висока категория. 

 прекратяване на риска - някои рискове могат да се намалят или ограничат до 

приемливо равнище единствено чрез прекратяване на дейността. Бездействието 

на организацията също може да е риск, защото при него не могат да се 

постигнат целите, за които е създадена. В публичния сектор възможностите за 

прекратяване на риска са твърде ограничени, тъй като стратегическите цели на 

организациите в повечето случаи се определят в нормативни актове и/или от 

правителствените програми. 

Оценката на риска и риск апетита играят ключова роля при избора на 

подходяща реакция за намаляване на рисковете.  Към един и същи риск могат да 
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бъдат предприети действия, включващи комбинация от горепосочените реакции на риска, 

като при последващ преглед на риск-регистъра определената реакция към даден риск може 

да се наложи да бъде променена. Дейностите и методите, които са необходими за 

намаляването на съответните рискове се дефинират чрез работно заседание на риск 

собствениците под координацията на Риск ръководителя/риск мениджъра/. 

Дефинирането на мерки за реакция включва и преценка доколко съществуващите 

контролни процедури са подходящи за управление на идентифицираните рискове. При 

необходимост се дефинират нови мерки за реакция на риска. При оценката на 

съществуващите контролни механизми и при разработването на нови, трябва да се разбира, 

че ниво на остатъчен риск винаги ще съществува, не само заради ограничените ресурси, но 

и заради вътрешно присъщите ограничения от различен характер на контролните 

механизми. В тази връзка не трябва да се изпада в крайности, като разработване и 

въвеждане на свръхконтроли в опит за пълно ограничаване на риска. 

Рисковете оценени като средни или ниски също не са извън вниманието на 

ръководството на инспекцията. Тези рискове се наблюдават отблизо от директорите на 

дирекции, като се прилагат действия за контролирането им или за преминаването им в 

по-ниска рискова категория. По преценка на директорите на дирекции, могат да бъдат 

категоризирани като съществени и рисковете, които са оценени като средни. Този 

подход е приложим в случаите, в които рисковете са с висока степен на влияние , но с 

ниска вероятност. 

Политиката на инспекцията по отношение на рисковете, които са определени 

като ниски е „приемане” на риска. 

Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират и 

актуализират най-малко веднъж годишно. 

 

 3.  Документиране 

 Всяка основна дейност, свързана с управлението на рисковете, се документира, 

за да се осигури проследимост на целия процес. Документирането включва описване по 

подходящ начин на идентифицираните рискове, определяне на риск апетита, избраната 

подходяща реакция/ действие и се определя служител от всяка дирекция или звено, 

които отговарят за изпълнението им в определени срокове и за актуализацията на риск 

-регистъра.  

За документиране на резултатите се изготвя риск-регистър. Основната 

информация, която се отразява в регистъра е: 

 идентифицираните съществени рискове за дейността на организацията; 

 оценката на тяхното влияние и вероятност; 

 определяне на риск апетита – като коментари или бележки; 

 предприетите действия /реакции на риска/;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 рисковете, които остават да съществуват след предприемане на описаните 

действия /остатъчни рискове/ и тяхната оценка; 

 планирани действия за  понижаване на остатъчните рискове; 

 срок за разработване и въвеждане на планираните действия и отговорните звена; 

 начин за текущ мониторинг върху въвеждането и прилагането на 

мерки/контроли  
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Ако в резултат на настъпили съществени промени в рисковата среда бъдат 

идентифицирани неописани на предходен етап рискове, действията, които трябва да 

бъдат предприети за тяхното снижаване, се описват в колона 9 и 10 от риск-регистъра 

/тъй като на предходния преглед на риск-регистъра не са били предприемани никакви  

действия/. 

Процесът по управление на рисковете се описва в риск регистрите, които се 

водят във всяка дирекция и се актуализират един път годишно, а при необходимост и в 

по-малки срокове от определения служител. 

За всички срещи на гл. секретар на РЗИ-Хасково и директорите на 

дирекции/звена, провеждани във връзка с прегледа и актуализирането на риск-

регистъра на инспекцията,  се изготвя протокол, който отразява взетите решения. 

Директорът на РЗИ-Хасково, чиято отговорност е процеса по управление на риска, 

одобрява попълнения риск-регистър. 

В инспекцията се създава риск – регистър, който се актуализира, след 

актуализацията на риск- регистрите на всички звена в инспекцията. Риск-регистърът се 

води от ръководителя на работната група по риска, определен със заповед на директора 

на РЗИ-Хасково. 

 

 4. Мониторинг на риска и докладване 

 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). За 

целите на периодичното докладване на идентифицираните рискове.  

 За осъществяване на систематично наблюдение Риск ръководителят/мениджър и 

риск собствениците преглеждат периодично 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 ежедневен преглед. При 

възникване на внезапни събития риск-регистърът може да се разглежда извънредно без да 

се чака редовния преглед.  

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

профил (вероятността и влиянието) на идентифицираните рискове се променя, дали се 

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

организацията, че процеса по управление на риска остава ефективен във времето и са 

предприети необходимите действия за намаляване на риска до приемливо за инспекцията 

ниво. 

  Директорите на дирекции/звена в РЗИ-Хасково осъществяват оперативната 

дейност по управлението на рисковете в ръководените от тях структури. 

Тяхната дейност включва: 



 идентифицирането на рисковете в съществуващите и нововъзникващи 

дейности; 

 анализ на рисковете по отношение на: причини, значимост и вероятност 

от настъпване; 

 приоритизиране на рисковете; 

 набелязване на дейности за покриване на рисковете. В случаите, когато 

идентифицираните рискове могат или се очаква да бъдат покрити, чрез 

извършване на действия, извън сферата и отговорността на съответния 

директор, те веднага уведомяват писмено риск-мениджъра - 

ръководителя на Работната група за управление на риска, за 
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идентифицираните рискове и предлаганите от тях действия за 

минимизиране на влиянието им и определяне на риск апетита. 

Годишната оценка на рисковете в РЗИ-Хасково се извършва от Работна група за 

управление на риска, чийто членове са риск-собствениците, а председател е риск - 

мениджъра. 

Съставът на работната група се определя със заповед на директора на РЗИ-

Хасково. 

Работната група работи заедно с ръководителите на звена на различните 

управленски нива в инспекцията, като ги подпомага при идентифицирането, оценката, 

риск апетита и избора на подходяща реакция при управлението на риска. Те 

проследяват добрите практики в процеса по управление на риска, поддържат връзка и 

обменят информация с организации или отделни структурни звена, в които този процес 

е значително напреднал; организират обучения за служителите, на които представят 

същността и ползите от процеса по управление на риска. По този начин съществено се 

подобрява ефективността и ефикасността на процеса. 

Председателя на работната група (риск мениджър) докладва на директора на 

РЗИ-Хасково за изпълнение на възложените задачи не по-малко от един път в годината 

и представя Годишен доклад за управление на риска в РЗИ-Хасково. 

Директорът на РЗИ-Хасково може да изиска изготвянето на доклади за 

управлението на риска, които да съдържат: 

 предприетите действия във връзка с процеса по управление на рисковете; 
 изпълнението на планираните действия, заложени в регистрите на рисковете, 

информация за ефективността им и в случай, че те не са били ефективни, анализ на 

причините за това;  

 настъпила ли е промяна в описаните в регистрите рискове;  
 нововъзникнали обстоятелства, които могат да предизвикат промяна в отразените в 

регистрите рискове;  

 компетентността на служителите по отношение управлението на рисковете 

(информация за преминати обучения, придобиване на сертификати за управление на 

риска);  

 спазени ли са срокове за изготвяне на докладите.  

 

 

   IV. ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В РЗИ-

ХАСКОВО   

 

Със заповед на директора на РЗИ-Хасково, се създава Постоянна работна 

група за управление на риска  /ПРГУР/ в инспекцията в състав:  

 

- председател – определен от директора на РЗИ-Хасково риск мениджър; 

- риск собственици – директори на дирекции в РЗИ-Хасково. 

 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Стратегията за управлението на риска в РЗИ-Хасково се актуализира на 

всеки три години или при настъпване на съществени промени в рисковата среда. 

Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират и актуализират 

най-малко веднъж годишно. 
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Приложения:  
1. „Приложение 1“ - „Описание на техники за идентифициране, оценка на 

рисковете и за дефиниране на техники за реакция”; 

2. „Приложение 2“ - „Формуляр за идентифициране на рискове”; 

3. „Приложение 3“ - „Формуляр за индивидуална оценка на рисковете”; 

4. „Приложение 4“ - „Формуляр Единен документ за анализ на 

идентифицираните рискове”; 

5. „Приложение 5“ - „Риск регистър”. 
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Приложение 1   

„Описание на техники за идентифициране, оценка на рисковете и за 

дефиниране на техники за реакция” 

 

„БРЕЙНСТОРМИНГ“ (МЕТОДА НА МОЗЪЧНАТА АТАКА) 

„Брейнстормингът“ представлява традиционен подход за извършване на 

оценката на риска, който стимулира първичното даване на нови, полезни идеи и 

използването на груповия творчески потенциал за вземане на оптимални решения и 

повишаване на творческото мислене. Тази техника може да бъде използвана като 

помощно средство за:  

 дефиниране на задачата, върху която се работи;   

 определяне на конкретни проблеми;   

 намиране на примерни решения и изследване на тяхната надеждност.  

„Брейнстормингът“ е подходящ за срещите на работните групи по оценка на 

риска, тъй като всеки от членовете на тези работни групи има възможност да дава 

спонтанни идеи, което дава възможност за извличане на максимален брой идеи от 

различните области на компетентност на съответните експерти.  

В случай, че в процеса на работа бъде избрана тази техника, трябва да се вземат 

под внимание и да бъдат следвани някои основни правила като:   

1. Наблягане на количеството: Това правило спомага за увеличаването 

разнородността на идеите чрез максимата „количеството повишава качеството”. 

Предполага се, че колкото по-голям е броят на генерираните идеи, толкова по-голям е 

шансът за намиране на радикално и ефективно решение.  

2. Ограничаване на критиката: Идеите, които изникват не бива да бъдат 

критикувани, като по този начин се стимулира нестандартното, новаторско мислене на 

участниците. Те трябва да се фокусират върху разширяването и добавянето на идеи, а 

едва на по-късен етап – в аналитичната фаза, идеите следва да бъдат анализирани.  

3. Посрещане на нестандартни идеи: За да се постигне изчерпателен списък от 

идеи, нестандартните идеи следва да бъдат насърчавани. Те могат да бъдат генерирани 

посредством откриването на нови перспективи или отхвърлянето на предположения, 

като по този начин могат да бъдат открити правилните решения.   

4. Комбиниране и оптимизиране на идеи: Няколко добри идеи могат да бъдат 

обединени в една по-добра чрез мотото „1 + 1 = 3“. Тази практика допринася за 

откриването на правилните решения чрез помощта на асоциация.   

  

Техника на провеждане на „брейнсторминг“  

1. Формулиране на проблема   
За успешното провеждане на „брейнсторминг“ сесия е от особено значение 

предварителното ясно дефиниране на проблема. Проблемът трябва да бъде ясен, не 

твърде обширен, но не и твърде конкретен въпрос.   

2. Избор на участници  

Организаторът съставя „брейнсторминг“ група, състояща се от участници и 

ръководител, събиращ идеите. При съставянето на групите следва да се има предвид, 

че по-малки групи, състоящи се от максимум 10 участника, обикновено са по-

продуктивни. Съставът на групата за провеждане на „брейнсторминг“ сесия може да 

бъде следния:  

• Лица, които са основни участници в проекта;  
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• Външни за проекта лица;  

• Ръководител, който записва предложенията.  

3. Създаване на пояснителна бележка  
Встъпителната бележка е покана и информационна брошура за участниците, 

съдържаща името на заданието, темата, часа, датата и мястото. Листовката се изпраща 

предварително с цел участниците да имат време да помислят над проблема.  

4. Стъпки на провеждане  

Стандартните стъпки в „брейнсторминг“ сесията са:  

• Встъпителна част, в която участниците се адаптират към отсъствието на 

критика, като се дискутира неангажиращо общ проблем;  

• Ръководителят представя основния проблем и дава допълнителни разяснения, 

ако това е необходимо;  

• Ръководителят призовава участниците да представят своите идеи;  

• В случай на липса на идеи от страна на участниците, ръководителят предлага 

насочващи идеи, които да стимулират творческото мислене в групата;  

• Всички участници представят своите идеи, които биват записани;  

• За да се осигури яснота, участниците могат да разясняват своите идеи;   

• Когато сесията приключи, водещият организира идеите тематично с оглед на 

целта на „брейнсторминга“ и насърчава дискусията;  

• Идеите се категоризират;  

• Целият списък се преглежда с цел изясняване на изложените идеи;  

• Отстраняват се неприложимите / повтарящи се предложения;  

• Ръководителят благодари на всички участници.  

Основни въпроси, които могат да бъдат засегнати по време на „брейнсторминга“ – 

т.нар.  

техника на “Трите перспективи”. Тази техника се основава на разбирането, че погледът 

върху даден проблем от различни гледни точки е от важно значение при търсенето на 

неговото решение. За да бъде приложена тази стратегия е необходимо да се отговори 

на три основни въпроса, в следствие на което да се потърсят техните 

взаимовръзките или несъответствия. Следва да се постигне разбиране по отношение 

на:  

А. Описание – търси се отговор на въпросите: Каква е темата?; Какви са 

нейните компоненти?; Какви са нейните отличителни характеристики?; Какви са 

особеностите й?;  

Б. Проследяване – а именно: Каква е предисторията?; Какви са промените, 

които са настъпили в процеса на развитие?; Кои са факторите, които са оказали 

влияние и довели до изменения?;  

В. Скициране – тук следва да бъде разяснено: С какво е свързан проблемът?; От 

какво е повлиян?; Кои са засегнатите страни?; Какви решения са взимани в сходни 

ситуации?; По какъв начин техните решения могат да бъдат съпоставени?   

  

 

ТЕХНИКА НА „НОМИНАЛНАТА ГРУПА“ 

  

Техниката на „Номиналната група“ е структуриран метод за работа към 

постигане на консенсус. Силата й е в това, че дава на всеки в екипа равен глас при 

споделяне на идеите.   
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Основни принципи  

Когато се използва тази процедура, участниците се събират в групи, но не 

разговарят помежду си. Групата е номинална, тъй като членовете са в групова 

обстановка, но не им се позволява да си взаимодействат. Всеки член на групата бива 

подканен да формулира своите виждания за проблема, който се разглежда (в случая 

идентифициране или оценка на рискове). Членовете на работната група излагат своите 

предложения в предварително подготвени форми/формуляри (за целта могат да се 

използват приложените примерен „Формуляр за идентифициране на риска“ и примерен 

„Формуляр за индивидуална оценка на рисковете“). След това идеите на всеки се 

разпространяват сред останалите в структуриран формат и предложенията се 

разискват, за да бъдат доразяснени.   

Методът на номиналната група има следните преимущества:   

• независимата работа на всеки от членовете на Работната група;  

• възможността за участие на всеки от членовете на Работната група;  

• отнетата възможност на когото и да било да доминира в дискусията;   

• контрол върху изразходваното време;   

• наличие на стимул да се допринася максимално за работата на 

Работната група, когато и другите правят същото.  

  

Ключови техники  

Има няколко характеристики на техниките при номиналната група, които 

еднозначно ѝ позволяват да минимизира много от проблемите, дискутирани в тази 

глава. Те са:  

1. Тъй като не е позволено никакво взаимодействие между членовете на 

групата, има по-малка възможност доминиращите индивиди да контролират групата. В 

стандартните групи е възможно важни измерения на проблема да не бъдат 

идентифицирани от групата, тъй като доминиращите индивиди биха наложили своите 

идеи без да оставят възможност на другите да правят предложения;  

2. Докато всички рискове не бъдат идентифицирани, обсъдени и приети, няма 

да се прави никаква оценка. Когато оценката се прави преждевременно, някои аспекти 

на даден проблем могат да бъдат игнорирани. Това от своя страна може да доведе до 

неправилно идентифициране и формулиране на рисковете;  

3. Тъй като всеки индивид трябва да идентифицира рисковете самостоятелно, 

е по-вероятно да бъдат изложени и взети под внимание аспекти на рисковете, които 

никога не биха били дискутирани иначе. В нормално взаимодействаща си група някои 

участници предпочитат да ограничат участието си до това да реагират на идеите на 

другите. Тъй като това не е възможно за участниците в номиналната група, е вероятно 

да бъдат идентифицирани по-голям брой идеи.   

Техниката на номиналната група осигурява балансирано участие.   

Стандартни стъпки в техниката на номинална група:  

• Риск-ръководителят дава насоки, обръща внимание на целите, въвежда 

участниците в процеса;  

• Риск-ръководителят разпространява предварително подготвените формуляри 

и призовава участниците да опишат своите идеи;  

• Всички участници описват идеите си (рисковете) без да обсъждат помежду си;  

• Когато времето за описание приключи, Риск-ръководителят събира 

попълнените предварително подготвени формуляри.  

Тук техниката за номиналната група в тесен смисъл спира, но би могло да има още 

няколко стъпки за по-ефективни резултати:  



16 

 

• Риск-ръководителят категоризира/обобщава събраните идеи/рискове и за 

целта той моли участниците за някои разяснения на техните идеи;  

• Премахват се неподходящи/повтарящи се формулировки;  

• Като краен резултат, Риск-ръководителят подготвя обобщен списък на 

идеите/рисковете.  

  

  

„КРОФЪРД МЕТОД“ 

„Крофърд методът“ е предназначен за събиране на идеи от голям кръг хора. 

Чрез него могат да се събират предложения от всички служители на организацията 

извън риск собствениците, участващи пряко в процеса за идентифициране и оценка на 

риска, и служи за сверяване и допълване на идеите (рискове/оценки), генерирани от 

риск собствениците.   

Същността на „Крофърд метода“ се състои в следното:  

Чрез предварително подготвени форми на хартиен и електронен носител, в 

предварително определен срок се събират предложения за рискови фактори от 

служители на организацията. Целта е да се получи информация за разбирането на 

всички служители, неучастващи пряко в процеса по идентифициране на рисковете.   

Предимствата на „Крофърд метода“, в сравнение с другите методи за 

първоначално събиране на информация, са:  

• Служи за бързо и анонимно събиране на идеи;   

• Изключва групова интерактивност;  

• Генерира голям брой идеи;  

• Позволява разработването на идеи, покриващи множество категории от 

определена тема;  

• Водещият процеса (Риск-ръководителят) подготвя определени категории по 

темата, на които участниците отговарят;  

• Отговорите на участниците отразяват тяхното знание и виждане по 

определения въпрос.   

„Крофърд методът“ се прилага, когато:   

• целта е да се съберат идеи от голяма група от хора;  

• има недостиг на време или възможност за обсъждането на идеи, а се цели 

главно събирането на различни мнения от участниците;  

• целта е да бъде въвлечен широк кръг служители и да се създаде чувство на 

ангажираност.  

„Крофърд методът“ се прилага за:   

• Създаване на списък от потенциални проблематични области;  

• Създаване на списък от възможни подобрения;  

• Идентифициране на възможните причини за възникване на даден проблем;  

• Генериране на възможни решения за даден проблем;  

• Спомагане създаването на подробни документи, адресиращи гореспоменатите 

приложения.  
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„ДЕЛФИ МЕТОД“ 

  

Методът „Делфи” представлява инструмент за формиране на резултати от 

група. При него решението се взема на основата на голямо количество събрана 

информация.  

Процедурата се развива на етапи (кръгове).   

• На първия етап, чрез предварително подготвени работни документи, се 

събират мнения от всеки един от членовете на съответната Работна група (РГ);  

• Всеки член на РГ попълва сам предоставения му работен документ;  

• Впоследствие тези работни документи се обобщават и се изчислява 

средноаритметичното от оценките на всеки един от членовете на работната група;  

• С цел да бъде избегнато „изкривяване” на оценката, ако само един от 

членовете на РГ даде оценка със значително по-голяма разлика от останалите, може да 

се определи разлика над или под която съответната разлика не се включва в 

изчисляването на средноаритметичната стойност;  

• На втория етап на членовете на РГ се подава обратна информация за 

резултатите от първия тур и те попълват отново работния документ за дефиниране на 

контролни механизми, като вземат предвид обратната информация и мотивират 

промяната в позицията си, в сравнение с тази, формирана през първия етап.  

Процесът продължава докато не достигне предварително определен критерий – 

напр. брой етапи (кръгове), постигане на консенсус, стабилност на резултатите и т.н. 

Средноаритметичните резултати от финалния етап определят резултатите.  



Приложение 2  

„Формуляр за идентифициране на рискове”  

№   Оперативни цели   

Риск 

  

Категория на риска  
(Репутационен, 

правен, 

финансов…) 

Вид риск  Причина – Резултат- Ефект   

1.  

   

Цел………………  

  

Външен  1………..     

2…………     

3…………    

Вътрешен  1………..     

2…………    

3………….    

2.  
Цел………………  

  

Външен  1………..    

2…………    

3…………    

Вътрешен  1………..    

2…………    

3………….    

  

1. Колона „Оперативни цели“ се попълва в резултат от анализа на целите, извършен в началото на дейността по идентифициране на рисковете. 

Би следвало оперативните цели да са съобразени със стратегическите цели на организацията;   

2. Формулирането на рисковете по модела „причина – факт – ефект“ е препоръчително, тъй като спомага за идентифициране и формулиране 

на всички важни аспекти на даден риск. Например: „Поради липса на достатъчно финансови средства (причина), няма да бъдат осигурени 

нови сървъри за организацията (резултат), което поражда риск от загуба на важна информация (ефект)“.  

3. Ако конкретен риск може да застраши повече от една цел, той трябва да се запише към всяка засегната цел, като при всяка следваща се 

отбележи, че се повтаря.   
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Приложение 3 

„Формуляр за индивидуална оценка на рисковете”  

  

№   Риск  
Вид на риска (външен 

/ вътрешен)  Вероятност  Влияние  

  1  2  3  4  

  Рискова област по категории (Репутационен)        

1.          

2.          

3.          

  Рискова област по категории (Правен)        

4.          

5.          

6.     

  Рискова област по категории (………..)        

7.          

8.          

9.          

  

Инструкция за попълване на формуляра:  
Преди попълването на този формуляр от риск собствениците /директорите на дирекции/ следва да бъдат попълнени всички идентифицирани 

рискове. Колони 3 и 4 следва да са празни преди съответната оценка от всеки риск собственик. След попълването на колоните таблиците се връщат 

на Риск ръководителя за анализ и обобщение.  
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Приложение 4 

„Формуляр Единен документ за анализ на идентифицираните рискове”  

  

№   Риск  
Вид на риска (външен 

/ вътрешен)  
Вероятност  Влияние  

Оценка  

(3*4)  

  1  2  3  4  5  

  Рискова област по категории  

(Репутационен)  

        

1.            

2.            

3.            

  Рискова област по категории 

(Правен)  

        

4.            

5.            

6.            

  Рискова област по категории  

(………..)  

        

7.            

8.            

9.            

 Инструкция за попълване на формуляра:  

Формулярът се попълва от Риск-ръководителя. В колони 3 и 4 той записва обобщената / осреднената оценка (получена в зависимост от 

избрания подход за оценка на риска). В колона 5, при числови показатели, резултатът се изчислява като се умножи вероятността по 

влиянието. При оценка по словесни показатели, резултатът се определя по начина, описан в т. IV, 2.2. от Указанията за управление на 

риска в организациите от публичния сектор. 
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Приложение 5 

„Риск регистър”  

  

Риск  Оценка  
Предприети 

действия  

ОСТАТЪЧЕН РИСК  

Планирани 

действия  
Срок  

Отговорно 

звено  

Начин за текущ 
мониторинг върху 

въвеждането и  
прилагането на 

мерки/контроли  

Вероятност  
Влия 

ние  
Оценка  

1  2  3  4  5  
6  

(4х5)  
7  8  9  10  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

  
Инструкция за попълване на Формуляра:  

Представеният Риск регистър е примерен и с илюстративен характер. Поради големия брой колони, е препоръчително, риск регистърът да 

се разработи във формат Excel   
1. В колона „1” опишете идентифицираните рискове;  

2. В колона „2“ запишете резултата, посочен в колона 5 на Формуляр Единен документ за анализ на идентифицираните рискове;  

3. В колона „3“ опишете съществуващите към момента мерки и контроли, които според Вас допринасят за ограничаване / прехвърляне / 

приемане / прекратяване на идентифицираните рискове;   

4. В колони „4” и „5”, моля оценете потенциалното влияние на остатъчния риск и вероятността за настъпването му, като използвате подхода за 

оценка на рисковете;  
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5. В колона „6” изчислете резултата, като използвате подхода от оценката на рисковете;  

6. В колона „7”, моля дефинирайте мерки и контролни механизми, които могат да бъдат въведени като реакция към остатъчния риск с цел той 

да бъде сведен до приемливо за организацията ниво;  

7. В колона „8” посочете срока за разработване и въвеждане на планираните действия;  

8. В колона „9” посочете отговорните звена, които ще разработят дефинираните мерки и контроли;  

9. В колона „10” посочете начина, по който ще се получава обратна информация за разработването, въвеждането и прилагането на  

дефинираните мерки и контролни механизми.  

  


