ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Утвърдил:…………………………………….
/проф.д-р Любомира Попова-Областен управител на област Велико Търново/
Съгласно Заповед № ………………..../……..2019 г.
РИСК - РЕГИСТЪР НА
Областна администрация - Велико Търново
(наименование на организацията)
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“
(наименование на структурното звено)
ЦЕЛ: 1. Намаляване на административната тежест, подобряване на административното обслужване и развитие на е-управление
ДЕЙНОСТ: 4. Внедряване на е-АУ
Оценка на
Предприети действия и
Оценка на остатъчния
Планирани действия
Срок
Отговорник
Риск
присъщия риск
Влия Вероят
ние
ност

Оперативни
рискове
/човешки
рисковенедостатъчен
капацитет/

В

2

Оперативни
рискове
/управленски
рискнесъздадена
организация на
работа,
незадоволителн
и мерки за
вътрешен

В

2

текущи контролни
дейности

риск

Влияние

(необходимост да/не)

Вероятн
ост

ДА
Сформиране на
работна група за
индивидуализация
на етапите на еуслугите

м.
декември
2019 г.

Оповестяване на
възможността за
предоставяне на еуслуги и проверка
статуса на преписка
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Директор
Дирекция
АКРРДС,
Директор
Дирекция
АПОФУС,
гл.експерт
„Информа
ционни
технологии“ в
Дирекция
АПОФУС,
служители в
Дирекция
АКРРДС

контрол/
ДЕЙНОСТ: 8. Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта

Риск

Оперативни
рискове
/управленски
рискнезадоволителн
и мерки за
вътрешен
контрол/

Оценка на
присъщия риск
Влия Вероят
ние ност

В

Предприети действия и
текущи контролни
дейности

Оценка на остатъчния
риск
Влия
Вероят
ние
ност

1

Срок

Отговорник

ДА
Извършване на
проверки по
отношение спазване
на забраната на чл. 54,
ал. 3 от ЗДС

м. ноември
2019 г.

Директор
Дирекция
АКРРДС,
Експерти от
направление
„Държавна
собственост“

Изготвен доклад,
съгласно чл. 54, ал. 6
от ЗДС

м.
декември
2019 г.

Планирани действия
(необходимост да/не)

Директор
Дирекция
АКРРДС,
Ст. експерт в
направление
„Държавна
собственост“
ДЕЙНОСТ: 9.Осъществяване на ефективен контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното
самоуправление и местната администрация.
Оценка на
Предприети действия и
Оценка на остатъчния
Планирани действия
Срок
Отговорник
Риск
присъщия риск
Влия Вероят
ние
ност

В
Оперативни
рискове/човешк
и риск-недостиг
на персонал/

2

текущи контролни
дейности

риск

Влияние

(необходимост да/не)

Вероятн
ост

ДА
Обучения на
новоназначени
служители

м. май-юни
2019 г.

5000 Велико Търново, пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg

Експерти в
направление
„Администрат
ивен контрол“
в Дирекция
АКРРДС;
Ст. експерт
„Човешки

ресурси“ в
Дирекция
АПОФУС
ДЕЙНОСТ: 12. Възлагане и приемане на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Риск

Оперативни
рискове
/управленски
рискнесвоевремно
създадена
организация по
възлагане
изпълнението
на дейностите/

Оценка на
присъщия риск
Влия Вероят
ние
ност

В

2

Предприети действия и
текущи контролни
дейности

Оценка на остатъчния
риск
Влияние
Вероятн
ост

Планирани действия
(необходимост да/не)

ДА
Изготвено писмо до
община Свищов
относно представяне
на техническо задание
и съпътстващи
документи за имоти
по местности и
площи, за които ще се
възлага изработване
на планове по § 4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ

Срок

Отговорник

м. март 201
9 г.

Директор
Дирекция
АКРРДС,
Гл.
специалист в
направление
„Държавна
собственост“

4. Ефективност при провеждане на секторни политики на областно ниво
ДЕЙНОСТ: 6. Извършване на проверки на проводимостта на речните легла извън урбанизираните територии
Риск
Оценка на
Предприети действия
Оценка на остатъчния Планирани действия
Срок
присъщия
и текущи контролни
риск
(необходимост да/не)
риск
дейности
Влия Вероя
Влияние
Вероятн
ние
тност
ост
Оперативни
В
2
ДА
м. май 2019
рискове
Изискване на
г.
/човешки рискинформация от
недостиг на
кметове на общини за
персонал,
участъци с намалена
недостатъчен
проводимост на речни
капацитет/
легла и тяхното
приоритизиране
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Отговорник

Директор
Дирекция
АКРРДС,
гл.
специалист в
направление
„Държавна
собственост“

Финансов риск- С
недостиг на
финансови
средства

3

Назначаване на
междуведомствена
комисия по чл. 140 от
Закона за водите за
извършване на
проверка

м. май 2019 Директор
г.
Дирекция
АКРРДС,
гл.
специалист в
направление
„Държавна
собственост“
от Дирекция
АКРРДС

Изготвил:
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АКРРДС………………………………..
/Ръководителят на съответното структурно звено/
Становище на Съвета по управление на риска по плануваните контролни дейности /изпълнението такива, отговорниците, сроковете за
изпълнение и нивото на остатъчен рискове:
……………………………………………………………………..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Съвет по управление на риска:
1. инж. Детелина Борисова-заместник-областен управител на област Велико Търново……………………………………………………
2. Ивета Кабакчиева-заместник-областен управител на област Велико Търново…………………………………………………………….
3. Петя Райкова-Директор Дирекция АПОФУС, главен секретар на Областна администрация………………………………………
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