ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Утвърдил:…………………………………….
/проф.д-р Любомира Попова-Областен управител на област Велико Търново/
Съгласно Заповед № РД 01-05-……../………..2019г.
РИСК - РЕГИСТЪР НА
Областна администрация-Велико Търново
(наименование на организацията)
Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
(наименование на структурното звено)
ЦЕЛ: 1. Намаляване на административната тежест, подобряване на административното обслужване и развитие на е-управление
ДЕЙНОСТ: 3. Разработка на нова версия на интернет страница на областен управител
Оценка на
Предприети действия и
Оценка на
Планирани действия
Срок
Отговорник
Риск
присъщия риск
Влия Вероят
ние ност

текущи контролни
дейности

остатъчния риск
Влия
Вероят
ние
ност

(необходимост да/не)

Оперативни
рискове /риск за
репутациятанеуспех на
контрагент за
изпълнение на
дейностите по
разработване/

В

2

ДА
Указване на
съдействие на
изпълнителя при
разработване на
нова интернет
страница

м. декември
2019г.

Директор на
Дирекция
АПОФУС
гл.експерт
„Информационни
технологии“

Оперативни
рискове
/управленски
рискнезадоволителни
мерки за
вътрешен
контрол, недобра
организация на
процеса по ре-

В

2

Заседание на
работна група за
преглед на
утвърдено от
ДАЕУ задание за
разработване на
нова интернет
страница на ОУ и
внасяне на
корекции при

м. март
2019г.

Директор Дирекция
АПОФУС,
гл.експерт
„Информационни
технологии“
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дизайн на
интернет
страницата/

необходимост
Възлагане
изпълнението на
дейността

м.март
2019г.

Директор на
Дирекция
АПОФУС

ДЕЙНОСТ: 4. Внедряване на е-АУ

Риск

Оценка на
присъщия риск
Влия Вероят
ние
ност

Оперативни
рискове
/човешки
рисковенедостатъчен
капацитет/

В

Оперативни
рискове
/управленски
рискнесъздадена
организация на
работа,
незадоволителни
мерки за
вътрешен
контрол/

В

Предприети действия и
текущи контролни
дейности

Оценка на
остатъчния риск
Влияние Вероятнос
т

Планирани действия
(необходимост да/не)

ДА
Изготвено
техническо
задание, изпратено
за съгласуване в
ДАЕУ

2

2

Срок

м. юли
2019г.

Отговорник

Директор Дирекция
АПОФУС,
гл.експерт
„Информационни
технологии“

Сформиране на
работна група за
индивидуализация
на етапите на еуслугите

м. октомври
2019г.

Директор Дирекция
АПОФУС,
гл.експерт
„Информационни
технологии“

Оповестяване на
възможността за
предоставяне на еуслуги и проверка
статуса на
преписка

м. декември
2019г.

Директор Дирекция
АПОФУС,
гл.експерт
„Информационни
технологии“

ДЕЙНОСТ: 12. Възлагане и приемане на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Риск

Оперативни
рискове
/управленски

Оценка на
присъщия риск
Влия Вероят
ние
ност

В

2

Предприети действия и
текущи контролни
дейности

Оценка на
остатъчния риск
Влияние Вероятнос
т

Планирани действия
(необходимост да/не)

ДА
Своевременно
подготвяне на

Срок

м. април юни 2019г.
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Отговорник

Директор на
Дирекция
АПОФУС,

рискдокументация за
гл.юрисконсулт;
несвоевременно
възлагане
гл. специалист
създадена
изработването на
„ДС“, Дирекция
организация по
планове по § 4 от
АКРРДС
възлагане
ПЗР на ЗСПЗЗ чрез
изпълнението на
съответната
дейностите/
процедура по ЗОП
ЦЕЛ: 6 Подобряване на координацията и взаимодействието между компетентните институции, работещи по противодействие на
корупцията
ДЕЙНОСТ: 1 Изпълнение на нормативни задължения по ЗПКОНПИ
Оценка на
Предприети действия и
Оценка на
Планирани действия
Срок
Отговорник
Риск
присъщия риск
Влия Вероят
ние
ност

Оперативен риск
/управленски
рискнесвоевременно
създадена
организация/

В

2

текущи контролни
дейности

остатъчния риск
Влияние Вероятнос
т

(необходимост да/не)

ДА
Създаване на
организация и
подаване на
декларации за
имущество и
интереси по
ЗПКОНПИ

Директор на
15 май 2019г Дирекция
АПОФУС, гл.
експерт „Човешки
ресурси“

Създаване на
организация и
подаване на
декларации по
ЗПКОНПИ от
новоназначени
лица и поддържане
на актуален
регистър на
декларации по
ЗПКОНПИ

Постоянен
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Директор на
Дирекция
АПОФУС, гл.
експерт „Човешки
ресурси“

Проверка на
подадени
декларации по
ЗПКОНПИ и
издаване на АУАН
при установени
нарушения на
закона

Регламентирани от
ЗПОНПИ
срокове

Комисия,
сформирана със
заповед на ОУ;
лица, определени
със заповед на ОУ
да съставят АУАН

Изготвил:
1. Милена Павлова – Карабялова - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ АПОФУС…………………………………………………………………..
/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 – главен секретар на областна администрация Велико Търново ……………………………………………………………………
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