Влияние

Финанси

Юридически / регулаторен

Фондове от ЕС

Цели на организацията
Оперативни цели

Служители

Дейности

Получаване и
използване

Стратегически
цели

над 5% от
бюджета

- Сериозни обществени прояви
(протести, неподчинение),
продължително обществено
недоверие / накърнено
обществено доверие
- Външни проверки и
разследвания (от одитни органи,
органи на ЕС и други държавни
институции)

- съдебни дела
- дейността е прекъсната поради
правна намеса

Фондовете от ЕС
следва да бъдат
върнати или са
преустановени

Сбъдването на риска значително ще
попречи на постигането на повече от
една от стратегическите цели на
организацията

- смърт / живото
застрашаващи
наранявания
значителен брой
представители на
ръководството
напускат
организацията

- основните дейности са
- загуба на съществено
спрени
важни за дейността
- неизправност на критично активи
важни системи

2-5% от
бюджета

- Широко и/или негативно
отражение в медиите на
национално ниво (ТВ, печатни
издания)
- Регулярни обществени прояви
(протести, неподчинение),
накърнено обществено доверие

- правна намеса
- заплаха от големи глоби и други
наказания

Фондовете от ЕС са
замразени

Сбъдването на риска значително ще
попречи на постигането на повече от
една от оперативните цели на
организацията

- хоспитализация
- значителен брой
служители напускат
организацията

- нормалните дейности са
- загуба на активи
значително повлияни
- сериозни щети
- дейностите не
съответстват на целите
- необходими за значителни
усилия за корективни
дейности

1% - 2% от
бюджета

- Отражение в медиите, по-скоро
неутрално, отколкото негативно
- Спад в нивото на обществено
одобрение, спад в доверието от
страна на определени обществени
групи
- Проверка / разследване от
страна на орган/Комитет в
рамките на организацията

- могат да бъдат наложени глоби
или друго наказание
- някои неосновни дейности биха
могли да бъдат спрени или
променени поради правна намеса

Усвояването на
фондовете от EС е
неефективно или
забавено

Сбъдването на риска ще има известни
негативни последствия за постигането
на целите на организацията

-сериозни наранявания
/ хоспитализация /
сериозно медицинско
лечение
- ограничен брой
служители /
представители на
ръководството от
определени функции
напускат
организацията

- някои основни дейности
трябва да бъдат
реорганизирани
- някои функционалности
на системата временно са в
неизправност
- нормалните дейности са
донякъде повлияни,
временно може да има спад
в качеството
- някои изисквания не се
спазват

-частични щети са
причинени на
активите, които
изискват ремонтни
работи или замяна

до1% от
бюджета

- Ограничено отражение в
- няма заплаха от съдебни искове
медиите
- минимални глоби
Индивидуалния/институционния
ранкинг може да спадне;
отрицателната реакция е от
страна само на ограничена група
хора
- Вътрешен преглед (в рамките на
Дирекцията)

Ограничен ефект
Сбъдването на риска ще им малко
над фондовете от ЕС влияние над постигането на
оперативните цели на организацията;

-леки наранявания,
изискващи първа
помощ / не изискващи
медицинско лечение
- ограничени
последствия за
текучеството на
персонала

- незначителни грешки в
системата или процесите,
които могат да бъдат
отстранени с корективни
дейности

- ефектът над активите
е изисква минимални
ремонтни работи

до 0.5% от
бюджета

- По-скоро неутрално / ниакакво - няма последствия
отражение в медиите
Индивидуалния/институционния
ранкинг може да спадне за много
кратък период
- Само определни служители са
обект на проверка

Никакъв ефект над
фондовете от ЕС

- никакви последствия - някои дейности са
за текучеството на
забавени, но с
персонала
незначителен/никакъв
ефект над качеството

Сбъдването на риска няма да окаже
влияние над постигането на целите, но
може да зстраши изпълнението на
определени задачи

Здраве и физическа
Процеси / системи
сигурност и текучество

Активи

Брой съдебни искове, глоби,
наказателни мерки и др.

Умерено
Несъществено
Малко

Репутация
Отразяване в медиите,
обществени настроения,
проверки

Съществено

Изключително голямо

Показатели Бюджет
за оценка на
представяне
то / риска

Сигурност и
собственост, разходи за
ремонт

- ефектът над активите
е сравним с нормална
амортизация

Малко

до 0.5% от
бюджета

- По-скоро неутрално / ниакакво - няма последствия
отражение в медиите
Индивидуалния/институционния
ранкинг може да спадне за много
кратък период
- Само определни служители са
обект на проверка

Никакъв ефект над
фондовете от ЕС

Сбъдването на риска няма да окаже
влияние над постигането на целите, но
може да зстраши изпълнението на
определени задачи

- никакви последствия - някои дейности са
за текучеството на
забавени, но с
персонала
незначителен/никакъв
ефект над качеството

- ефектът над активите
е сравним с нормална
амортизация

