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I. Въведение  

 

Стратегията за управление на риска е предназначена да подпомогне Университет по 

хранителни технологии - Пловдив /УХТ/ при постигането на неговите цели и приоритети, 

чрез прилагането на унифициран подход за идентифициране, оценяване и ограничаване на 

негативното въздействие на потенциални събития и ситуации, застрашаващи постигането 

им.  

Стратегията за управление на риска е разработена на основание чл.12  от  Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ и във връзка със Закона за 

публичните финанси /ЗПФ/. Съгласно чл.12, ал.3 от ЗФУКПС, същата се актуализира на 

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

Контролните дейности, целящи намаляването на риска, се анализират  най -малко веднъж 

годишно.  

Управлението на риска е структуриран, последователен и непрекъснат процес, 

интегриран в оперативната дейност на УХТ. При него се извършват последователни и 

съгласувани действия за идентифициране, анализ, оценка и реакция на рисковете, както и за 

прилагането на координационен механизъм за отчетност и докладване.  

В УХТ е възприет е централизиран подход при управлението на рисковете  по 

функционални направления.  

Прилагането на Стратегията ще осигури постигане на следните цели и приоритети в 

периода 2018 г. - 2021 г.:  

 усъвършенстване управлението на учебната, научната и административна дейност на 

УХТ; 

 осъществяване на дейностите и процесите в Университета , както и реализирането на 

програмите при спазване принципите за законосъобразност, добро финансово 

управление и прозрачност; 

 подобряване на контролната среда чрез управление, основано на компетентност и 

професионализъм, широка дискусия и екипност;  

 приобщаване на всички дейности, осъществявани в Университета, към европейските 

ценности и стандарти в съчетание с приемственост на утвърдени традиции и в 

динамично равновесие; 

 гарантиране интересите на студентите и докторантите чрез осигуряване на 

възможности за избор, представителност, мобилност и изява;  

 интегриране на научния потенциал на УХТ в изследователското и иновационно 

пространство чрез участие в международни проекти, финансирани от ЕС и 

националните оперативни и научни програми „Наука и образование за интелигентен 

растеж”, „Хоризонт 2020” и др.  

 реализиране на международно сътрудничество, осигуряващо възможности за 

мобилност и развитие чрез работа по съвместни проекти, обмен на опит, усвояване 

на образователни технологии и съвременни методи за преподаване  

 утвърждаване на устойчивост и развитие на съвременна интегрирана 

информационна среда чрез прилагане на информационни и комуникационни 

технологии, осигуряващи оптимално и ефективно управление на университетските 

дейности.  
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II. Цели на Стратегията 

 

 утвърждаване на организационна култура и разбиране за необходимостта и ползата 

от управление на рисковете;  

 преминаване от формален отговор на законово изискване за въвеждане на процеса 

по управление на риска към иновативно прилагане на ефективен и работещ модел;  

 повишаване на съзнанието за управление на риска и фокусиране върху ключовите 

рискови области;  

 утвърждаване на организационна култура и разбиране за необходимостта и ползата 

от управление на рисковете;  

 идентифициране на съществените рискове, които могат да засегнат 

законосъобразното, ефективното, ефикасното и икономичното осъществяване на 

дейностите УХТ;  

 интегриране на оценката на управлението на риска в системите за финансово 

управление и контрол;  

 ясно дефиниране и разграничаване на ролите и отговорностите на участниците в 

процеса по управление на риска.  
 

ІIІ. Етапи на процеса по управление на риска 

 

Процесът по управление на риска включва следните основни етапи: идентифициране на 

рисковете, анализ и оценка на рисковете, документиране, реакция на рисковете, 

мониторинг и докладване. 

  

1.Идентифициране на рисковете 

 

 Това е първият етап от процеса на управление на риска, при който се откриват 

рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху изпълнението целите на 

Университета. От съществено значение при идентификацията на рисковете е: 

 - тяхното възможно най-пълно откриване, тъй като съществува голяма вероятност, 

рисковете, които не са идентифицирани в тази фаза, да не бъдат открити никога; 

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

риск, толкова по-успешно ще бъде неговото противодействие; концентриране към 

откриване на най-съществените рискове от всички възможни, т.е. тези, за които съществува 

най-голяма вероятност да настъпят и съответно да повлияят върху постигане целите на 

УХТ. 

 Идентифицирането на рисковете, които са свързани с постигането на определена 

стратегическа или оперативна цел, включва действия по: 

 разпределение на основните дейности/процеси/програми, свързани с постигане на 

всяка една стратегическа или оперативна цел, спрямо тяхното функционално направление. 

  Функционалните направления в Университета са, както следва: 

 Учебна дейност; 

 Имущество/материална база; 

 Научна дейност; 

 Човешки ресурси; 

 Управление и бюджетен процес; 

 Управление и изпълнение на проекти, финансирани със средства по 

международни европейски програми; 

 Финансово управление и контрол в цялостната дейност на Университета; 



 
 

4 
 

 определяне на неблагоприятните събития (рискове), които могат да настъпят и да 

повлияят на определена дейност/процес/програма; 

  

Рисковете се  идентифицират от гледната точка целите на УХТ, както и спрямо 

влиянието на външните и вътрешни фактори на средата. Основните области, които се 

вземат предвид при разпределянето на конкретните рискове по функционални направления 

са представени в Приложение №1 към настоящата Стратегия. 

 

2.Оценка и анализ на идентифицираните рискове 

 

Анализът на риска е вторият етап от процеса по управление на риска. При този етап 

подлежат на изследване вероятността/предполагаемата честота от настъпване на 

неблагоприятно събитие, влиянието/последиците от възникване на конкретните рискове. 

Следва да се обърне приоритетно внимание на всички рискове с висока вероятност на 

възникване и същевременно имащи високо влияние върху постигане на целите.  

Значителни последици могат да предизвикат и такива с високо влияние, но с ниска 

вероятност. Резултатите от този етап ще се използват в следващия трети етап на процеса. 

Рисковете се категоризират като съществени, значими и толерирани на база вероятност 

от настъпване и оказано влияние.  

При оценката на риска се прилага четиристепенна скала, като резултатите от нея се 

представят чрез матрица на риска (Приложение № 2 към Стратегията).  

 

Вероятността на риска се оценява по следната скала:  

1- Много ниска  

2- Ниска 

3- Висока  

4- Много висока 

 

Влиянието се оценява по следната скала:  

A. Незначително  

B. Умерено  

C. Сериозно  

D. Критично  

 

Обща оценка на риска:  

1 – Съществени рискове – рискове с оценки 3D, 4C, 4D;  

2 – Значителни рискове – рискове с оценки 1С, 1D, 2В, 2C, 2D, 3B, 3C, 4B;  

3 – Толерирани рискове – рискове с оценки 1А, 2А, 3А, 4А, 1В.  

 

Нивото на риска се определя като резултат от комбинирането на нивата на 

вероятност и влияние и отразява виждането за неговото цялостно значение по отношение 

целите на Университета. Рисковете, чийто нива на влияние се определят като сериозни и 

критични, спрямо вероятността от настъпването им се оценят като съществени и следва да 

се управляват активно. Рисковете с умерено, сериозно и критично влияние, независимо от 

вероятността от настъпването им се оценят като значителни. Същите подлежат на 

наблюдение и контрол с цел предотвратяване преминаването им в по-висока рискова 

категория.  

 Незначителните нива на влияние и рисковете с умерено влияние, но много ниска 

вероятност от настъпването им се считат за ниско приоритетни и такива, които се 

толерират. Те подлежат на наблюдение, като в случай на вземане на решение за 

предприемане на някакви действия, да се изхожда от принципа, че разходите могат да 

надвишат ползата от намалението на съществуващия риск. 
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           3.Документиране 

 

 Всяка основна дейност, свързана с управлението на рисковете, е необходимо да бъде 

документирана, за да се осигури проследимост на целия процес. Документирането включва 

описване по подходящ начин на идентифицираните рискове, както и всеки етап от процеса 

по управление на риска, избраната подходяща реакция/действие и служителите, които 

отговарят за изпълнението на тези действия в определени срокове. 

 За документиране на резултатите в срок до 31.03. на всяка календарна година се 

изготвя риск-регистьр (Приложение № 3 към Стратегията). Основната информация, която 

се отразява в регистъра е: 

 идентифицираните от предходната финансова и бюджетна година рискове, които са 

присъщи за дейността и към момента, 

 идентифицираните нововъзникнали рискове, които биха повлияли на постигането  

на целите, разпределени по функционални направления; 

 оценката на тяхното влияние и вероятност; 

 предприетите действия (реакции на риска); 

 рисковете, които остават да съществуват, след предприемане на 

описаните действия (остатъчни рискове) и тяхната оценка; 

 допълнителните действия за понижаване на остатъчните рискове; 

 срок за изпълнение на допълнителните действия и служителите,отговорни за 

тяхното изпълнение. 

  

 

 

4. Реакция на рисковете 

 

 След като рисковете са идентифицирани и са оценени вероятността и влиянието  им, 

трябва да се обмисли подходяща реакция. Предприемането на мерки и действия за реакция 

или отговор на идентифицираните и оценени рискове, представлява многосъществен етап 

от управлението на риска като цяло. Възможни са следните варианти за реакция: 

 Ограничаване на риска /третиране/ – въвеждане на контролни дейности, с цел 

ограничаване до допустимите нива. Контролните дейности могат да бъдат 

превантивни и разкриващи;  

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

възможност за прехвърлянето му към друга организация;  

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

реакция е възможна само, ако установените рискове имат ограничено /незначително/ 

влияние върху постигане на целите или са налице ограничени възможности за 

предприемане на ефективни действия; 

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

приемливо равнище, единствено чрез прекратяване на съответната дейност. 

 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 университета може да приеме, без да се предприемат 

допълнителни действия.  

 Оценката на риска играе ключова роля при избора на подходяща реакция за 

намаляване на рисковете. Към един и същи риск могат да бъдат предприети действия, 

включващи комбинация от горепосочените реакции на риска. Това най-вече се налага при 
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високите рискове, които сериозно застрашават постигането на целите на университета. 

 При последващ преглед на риск-регистъра определената реакция към даден риск 

може да бъде променена. 

 

 

5. Мониторинг и докладване 

 

 Осигуряването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква 

редовно и непрекъснато систематично наблюдение (мониторинг) на всеки негов етап и 

периодично докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното 

снижаване (реакции). За осъществяване на систематично наблюдение риск-регистъра  се 

преглежда най-малко веднъж годишно. Определени рискове могат да бъдат преглеждани 

по-често, в зависимост от тяхната специфика или особена значимост. 

 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 Ректора на Университета, че процеса по управление на риска остава ефективен във 

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

ниво. 

 Мониторингът и докладването се извършват от Работна група, чиито отговорности 

са разписани в Раздел IV от настоящата Стратегия. 
 

ІV. Отговорности в процеса по управление на риска. 

 

Управлението на риска е интегриран процес в дейността на УХТ, в който участват 

служители на ръководни длъжности на Университета. 

Ректорът на УХТ осигурява изпълнението на Стратегията за управление на риска 

чрез назначаване на Работна група за управление на риска. Последната се формира от 

членове, определени поименно със заповед.  

При изпълнение на своите отговорности Работната група може да привлича за 

съдействие и други служители на УХТ и/или външни лица.  

Действията на Работната група се документират в протоколи, които в едно с 

изготвения риск-регистър се представят на Ректора за утвърждаване.  

Основните отговорности на Работната група са да: 

 Извършва регулярен преглед на Стратегията за управление на риска и прави 

предложения за актуализирането й; 

 Координира изпълнението на дейностите по управление на риска; 

 Анализира и предлага за утвърждаване от Ректора приемливите нива на 

идентифицираните рискове /риск апетит и риск толеранс/; 

 Отговаря за разработването и поддържането на риск-регистъра за съществените и 

значими рискове; 

 Разработва и предлага мерки за намаляване на съществените и значими рискове, 

които са над приемливо ниво; 

 Събира и анализира информация за напредъка по изпълнението на предприетите 

дейности за намаляване на съществените и значими рискове; 

 Наблюдава и обобщава състоянието на процеса по управление на риска и докладва 

на Ректора на УХТ.  
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 V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Настоящата Стратегия за управление на риска е утвърдена със Заповед 

№628/31.07.2018 г. и отменя въведената такава със Заповед № 872/07.08.2015 г. 

§2. Стратегията подлежи на актуализиране в съответствие с промените, които могат 

да настъпят в целите и задачите на Универстет по хранителни технологии. 

§3. Актуализирането на Стратегията се извършва след съгласуване с Ректора на УХТ 

или упълномощено от него лице. 
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Приложение №1 
 

 
ОСНОВНИ ГРУПИ РИСКОВЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА АНАЛИЗ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ФУНКЦИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Стратегически рискове – те могат да повлияят върху постигането на стратегическите 

цели на Университета и  могат да бъдат породени от:  

• промяна в политическата конюнктура на държавата, промяна в политиките на 

образователната система или провеждане на нови политики на УХТ;  

• особеностите и/или промяната на икономическата система (инфлация, конкуренция между 

предлагащите идентични образователни услуги и др). Това може да се отрази на нивото на 

търсене на част от услугите, да повлияе на разходите или да доведе до намаляване размера 

на наличното финансиране; 

2. Оперативни рискове -  могат да възникнат ежедневно и да заплашат изпълнението на 

оперативните процеси и дейности. Същите могат да бъдат свързани с недостатъчен 

административен капацитет за изпълнение на важни ангажименти/проекти, некачествено 

изпълнение на текущите задачи, сложност на операциите, недобро функциониране на 

информационната и комуникационна система и др.; 

3. Рискове за репутацията - причинени от слаби връзки с обществеността, от неуспех при 

предоставянето на услуги или при задоволяване на обществените потребности, наличие на 

провал на проект/и с голямо обществено значение;  

4. Технологични рискове – причинени от използването на стари технологии, от пробив в 

сигурността или от използването на нови информационни системи, които не са достатъчно 

изпробвани, или служителите не са обучени на необходимото ниво;  

5. Рискове за сигурността - причинени от кражби или злоупотреби с материални активи, 

парични средства или други финансови активи; нерегламентиран достъп до информация, 

поради неадекватна защита на информационната система; слаб контрол върху 

материалните запаси и активи; 

6. Управленски рискове - причинени от неуспех в управлението  или от незадоволителни 

мерки за вътрешен контрол; неадекватни политики по отношение на персонала; липса на 

ясни правила за комуникация, докладване и надзор при изпълнението; 

7. Финансови рискове - причинени от недостатъчно финансиране или от неефективно, 

неефикасно или неикономично разходване на средствата; неполучаване на планирано 

финансиране от външни източници; множество финансови задължения;  

8. Правни/регулаторни рискове - възникващи от промяна/сложност в националното или 

на ЕС законодателство. Промените в нормативните актове и другите правила могат да 

ограничат планираните дейности. Регулациите могат да съдържат неприложими на 

практика предписания. Сложността на нормативната уредба може да доведе до липса на 

подходящи системи и обучен персонал за прилагане на разпоредбите. 
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Приложение № 2  
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Приложение №3 

 
РИСК – РЕГИСТЪР УХТ – ПЛОВДИВ 

 
ФУНКЦИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

Стратегическа/оперативна цел 

 

Риск 

Оценка на присъщия 

риск 
 

Предприети действия и 

текущи контролни дейности 

Оценка на остатъчния 

риск 
 

Планирани действия 

(необходимост да/не) 

 

Срок 

 

Отговорник 

Влияние Вероятност Влияние Вероятност 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Съществени рискове         

         

         

ІІ. Значими рискове         

         

         

 
 
Колона №1 - съдържа рисковете, оценени като съществени и значителни по времето на изготвяне на риск-регистъра и в момента на неговото актуализиране, и които ръководството е решило, че е необходимо да наблюдава. В 
процеса на извършване на преглед и актуализация на риск-регистъра през годината могат да се добавят и други рискове, възникнали поради промяна в обстоятелствата. Други могат да отпаднат в резултат на тяхното 

понижаване до приемливо ниво и е прието, че са предприети адекватни действия и те не представляват заплаха за постигане целите. 
Колона № 2 и № 3 - съдържа оценките на влиянието и вероятността на риска, като за тяхното определяне се използва описания в т. 2. метод. 

Колона № 4 - съдържа основните предприети действия по отношение на идентифицираните рискове при последния преглед на риск - регистъра. 

Колона № 5 и № 6 - съдържа оценките на влиянието и вероятността на остатъчния риск, след прилагане на описаните в колона №4 действия. 
Колона № 7 - съдържа информация за необходимостта от допълнителни действия за снижаване на остатъчния риск. Тя се попълва при преглед на риск -регистъра и при установяване, че предприетите действия, не са били 

достатъчно ефективни и рискът не е намален до приемливо ниво. При условие, че се установи, че предприетите действия са достатъчни и не са необходими допълнителни, това решение  се отбелязва в същата колона.  По този 

начин се осигурява пълно и правилно документиране на всички решения, свързани с процеса по управление на риска. 
Колона № 8 - съдържа крайния срок, до който допълнителните действия (ако са необходими), следва да бъдат предприети. 

Колона № 9 - съдържа определените служители, отговорни за предприемане на допълнителните действия. 

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 №7  (тъй като на предходния преглед на риск-регистъра не са били предприемани никакви действия). 


