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П   Л    А   Н 

 
за управление на риска в НВУ”В.Левски” гр. Велико Търново за 2013 година  

по програма 8.2 

 

Съществуващи идентифицирани рискове и новооткрити такива в дейността на НВУ”В.Левски”  

гр. Велико Търново за периода от 01.01.2012 година до 30.06.2012 година  

и планирани действия за управление на риска през 2013 година. 

 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Факултет „ОБЩОВОИСКОВИ“ 

І - Финансов кон-

трольор 

     

Несъответствие на 

задължението на 

бюджентния параг-

раф. 1,8 2,20 

Изясняване на причината за 

това и ако причината е липса 

на предвидени средства по § 

се изпраща преписка за пре-

разпределение на бюджета с 

цел осигуряване на средства 

по съответния параграф. 

При нужда от 

доставка или 

услуга по § без 

налични средс-

тва. 

Всички отговорници на 

параграфи, служител от 

отделение ПУР и начал-

ник отделение „Финанси” 

Липса на бюджетен 

кредит по съответ-

ния параграф. 
1,5 2,30 

Запознаване на длъжностни-

те лица с годишния и месеч-

ните лимити и да се изисква 

от тях  стриктно да следят 

разходите съобразно лими-

тите по параграфи. 

Ежемесечно и 

при извършване 

на разход. 

Всички отговорници на 

параграфи 

Некомпетентност 

на лицето , което 

поема задължение-

то. 

1,6 1,50 

Запознаване на длъжностни-

те лица с промените в нор-

мативната база и процедури-

те в СФУК. 

Своевременно 

след настъпили 

промени 

Преките началници на от-

говорниците по парагра-

фи. 

Липса на контрол 

при изчисляване на 

количество и суми. 1,73 1,00 

Връщане на представени 

първични документи без 

изискуемите реквизити като 

количество, еденична цена и 

обща стойност. 

При всеки раз-

ход. 

Финансовия контрольор 

Липса на контрол за 

необходимостта от 

провеждане на про-

цедура по ЗОП. 

1,4 2,00 

Неприкъснато следене на 

общия разход по съответния 

§ дали , се налага необходи-

мостта от провеждане на 

процедура по ЗОП. 

Своевременно 

след настъпили 

промени 

Всички отговорници на 

параграфи, служител от 

отделение ПУР и начал-

ник отделение „Финанси” 

и финансовия контрольор. 

Несъответствие на 

задължението с 

нормативните изис-

квания. 

1,6 2,00 

Запознаване на длъжностни-

те лица с промените в нор-

мативната база и процедури-

те в СФУК. 

Своевременно 

след настъпили 

промени 

Преките началници на от-

говорниците по парагра-

фи 

Нецелесъобразно 

поемане на задъл-

жение. 1,5 2,00 

Поемането на задължението 

и извършването на разхода 

да бъдат извършвани единс-

твено и само с цел постигане 

на целите на университета. 

Ежедневно в 

процеса на ра-

ботата. 

Всички от разходвача на 

средства до разпоредите-

ля 

Липса или наличие 

на некоректни до-

кументи за разход. 
1,8 1,00 

Да изисква от отговорника 

на параграфа да се комплек-

товат всички необходими 

документи за завеждане и 

осчетоводяване на извърше-

ния разход. 

При всяка заяв-

ка и извършен 

разход. 

Отговорника на парагра-

фа , финансовия контро-

льор, счетоводителя, ка-

сиера. 

Несъответствие на 

поетото задължение 
1,5 2,40 

Да се засили контрола още в 

заявката а после и при из-

Ежедневно при 

подготовка на 

Отговорниците на параг-

рафи, техните преки на-
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Оценка на 

риска 
Риск 
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ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

с извършения раз-

ход. 

вършване на разхода и при 

неговото осчетоводяване за 

съответствието на разхода с 

параграфа. 

заявката, при 

пускане на кон-

тролния лист и 

контиране на 

счетоводната 

операция. 

чалници подписващи за-

явката, финансовия конт-

рольор, счетоводителя. 

Некомпетентност 

на лицето разреши-

ло/разпоредило/ 

изършването на раз-

хода. 

1,74 2,00 

Началникът на университета 

е разпоредил на всички на-

чалници на отдели и отделе-

ния да изготвят подробни 

процедури и правила за дей-

ността им и разхода на сред-

ства. 

До 30.06.2010г. Началници на отдели и 

отделения. 

Нарушаване на нор-

мативните разпо-

редби и вътрешните 

правила при извър-

шване на разхода. 

1,57 2,00 

Преките началници на из-

пълнителите следят стриктно 

за спазване на заповедите на 

началника и разпоредбите на 

СФУК. 

Ежедневно при 

изпълнение на 

функционални-

те задължения. 

Всички на които са въз-

ложени задачи за достав-

ки на стоки и услуги. 

Липса на валидизи-

ране на разхода 

/двоен подпис/.  1 1,50 

Взискване и разяснение на 

отговорниците на параграфи 

за необходимостта от мнени-

ето на финансовия контро-

льор върху заявката.  

Ежедневно при 

изпълнение на 

функционални-

те задължения. 

Отговорника на парагра-

фа , финансовия контро-

льор, счетоводителя, ка-

сиера. 

Липса на контрол 

от страна на финан-

сов контро-

льор/липса на ста-

новище/. 

1 1,00 

Взискване и разяснение на 

отговорниците на параграфи 

за необходимостта от мнени-

ето на финансовия контро-

льор върху фактурата за ид-

вършен разход и наличието 

на контролен лист.  

Ежедневно при 

изпълнение на 

функционални-

те задължения. 

Отговорника на парагра-

фа , финансовия контро-

льор, счетоводителя, ка-

сиера. 

Липса на окомплек-

товано досие за по-

ето задължение или 

извършен разход за 

материални активи. 

1,7 2,00 

Разработени са подробни 

процедури за това кой, кога, 

как ще допринесе за достав-

ките на МА. 

При всяка об-

ществена по-

ръчка за дос-

тавка на МА 

Отделение ПУР 

Липса на окомплек-

товано досие за по-

ето задължение или 

извършен разход за 

изършена услуга 

или СМР. 

1,6 2,20 

Разработени са подробни 

процедури за това кой, кога, 

как ще допринесе за извър-

шените СМР. 

При всяка об-

ществена по-

ръчка за извър-

шване на услу-

ги и СМР. 

Отделение ПУР 

Непредоставена или 

закъсняла инфор-

мация необходима 

за подготовката на 

докладите за мони-

торинг и управле-

ние на риска от от-

дели, служби и фа-

култети   

1,71 2,50 

Взискване и разяснение на 

всичкии специалисти от от-

дели , отделениа и служби, 

който изготвят тримесечните 

графики за мониторинг за 

управлението на риска и 

подготвят данни за годишния 

план на университета.  

До Второ число 

на месеца след-

ващ изтеклото 

тримесечие. 

Всичкии специалисти от 

отдели , отделениа и 

служби, изнесени факул-

тети , който готвят тези 

данни. 

Невярна или неточ-

на информация не-

обходима за подго-

товката на доклади-

те за мониторинг и 

управление на рис-

ка от отдели, служ-

би и факултети.  

1,92 2,00 

Разяснение на всичкии спе-

циалисти от отдели , отделе-

ниа и служби, който изготвят 

тримесечните графики за мо-

ниторинг за управлението на 

риска и подготвят данни за 

годишния план на универси-

тета за значимостта на вер-

ността на представената ин-

формация. 

Ежедневно Финансовия контрольор. 

Необходимата ин- 1,7 1,50 Разяснение на всичкии спе- Ежедневно Финансовия контрольор. 
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1 2 3 4 5 6 

формация е нанесе-

на на нестандартна 

бланка или файл и 

същата не може да 

бъде използвана за 

подготовката на 

докладите за мони-

торинг и управле-

ние на риска от от-

дели, служби и фа-

култети.      

циалисти от отдели , отделе-

ниа и служби, който изготвят 

тримесечните графики за мо-

ниторинг за управлението на 

риска и подготвят данни за 

годишния план на универси-

тета за значимостта на вер-

ността на представената ин-

формация и представянето на 

същата само и единствено 

върху представенота им 

бланка и изискването същата 

да не се манипулира. 

ІІ - Служба КИО 

Контрол от специа-

лист от служба 

КИО в обекта нап-

равил заявката 
1,5 2,50 

Проверка от служител на 

служба „КИО“ и вписване на 

причините за неизправността 

и необходимите материали за 

ремонта в книгата за заявки. 

Непосредствено 

след вписване в 

книгата за заяв-

ки.   

Служител от служба 

„КИО“. 

Рискове свързани от 

изготвяне и одобря-

ване на заявката. 1,67 2,00 

Заявката се изготвя от начал-

ник на служба „КИО“, а 

одобрението се утвърждава с 

полагане на подпис на на-

чалника на университета. 

Постоянен Отговорник на параграфа, 

началник на отделение 

„Финанси“. 

Рискове свързани с 

изпълнението на за-

явката. 
1,6 1,00 

Назначен със заповед служи-

тел от университета за израз-

ходване на финансови средс-

тва. 

Непосредствено 

след утвържда-

ване на заявка-

та. 

Отговорник на параграфа 

и закупчик на универси-

тета. 

Несъответствие на 

задължението на 

бюджетния параг-

раф. 

1,8 2,20 

Корекция на параграфа от 

финансовия контрольор съг-

ласно поетото задължение. 

Преди утвърж-

даване на заяв-

ката. 

Служител от служба 

„КИО“. 

Липса на бюджетен 

кредит по съответ-

ния параграф. 
1,5 2,30 

Изготвената заявка не се съг-

ласува от началника на отде-

ление „Финанси“, чрез пола-

гане на подпис. 

Преди утвърж-

даване на заяв-

ката. 

Началник на отделение 

„Финанси“. 

Некомпетентност 

на лицето, което 

поема задължение-

то. 

1,6 1,50 

Отговорници на параграфи, 

назначени със заповед на на-

чалник на университета. 

Постоянен. Отговорник на параграфа. 

Липса на контрол 

при изчисляване на 

количество и суми. 
1,73 1,00 

Издаване на контролен лист. Постоянен. Финансов контрольор 

Липса или наличие 

на некоректни до-

кументи за разход. 
1,8 1,00 

Назначаване на комисия, раз-

глеждане на документите и 

изясняване на причината за 

настъпилото явление. 

Преди извърш-

ване плащането 

на фактурата. 

Отговорник на параграфа. 

Несъответствие на 

поетото задължение 

с извършения раз-

ход. 

1,5 2,40 

Назначаване на комисия, раз-

глеждане на документите и 

изясняване на причината за 

настъпилото явление. 

Постоянен. Отговорник на параграфа, 

началник на отделение 

„Финанси“ и финансов 

контрольор. 

Некомпетентност 

на лицето разреши-

ло/разпоредило/ из-

вършването на раз-

хода. 

1,74 2,00 

Извършване на разхода се 

извършва с утвърждаване на 

заявката на началника на 

университета с полагане на 

подпис. 

Постоянен. Началник на отделение 

„Финанси“ и финансов 

контрольор. 

Нарушаване на нор-

мативните разпо-

редби и вътрешните 

правила при извър-

1,57 2,00 

Назначаване на комисия, раз-

глеждане на документите и 

изясняване на причината за 

настъпилото явление. 

Постоянен. Отговорник на параграфа, 

началник на отделение 

„Финанси“ и финансов 

контрольор. 
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шване на разхода. 

III. Служба СИ 

Неосигурена кон-

фиденциалност на 

информацията 

2 2 

Проверка спазването на пра-

вилата за опазване на ин-

формацията 

Ежемесечно Н-к служба СИ 

Нерегламентиран 

достъп на служите-

лите до базата дан-

ни. 

2 1,5 

Проверка на спазването на 

правилата за предоставяне на 

паролите. 

Ежемесечно  Н-к служба СИ и Адми-

нистратор по сигурността 

на АИС или мрежи 

Предоставяне на 

пароли за досъп на 

други лица. 
2 2 

Провеждане на периодично 

обучение на лицата работещи 

с АИС. 

Минимум 2 пъ-

ти в годината и 

при необходи-

мост. 

Н-к служба СИ и Адми-

нистратор по сигурността 

на АИС или мрежи 

Нерегламентиран 

досъп до програмни 

продукти 
1,58 2 

Проверка на допуснатите ли-

ца до работа с „чувствител-

ни”  програмни продукти. 

Минимум 2 пъ-

ти в годината и 

при необходи-

мост. 

Н-к служба СИ и Адми-

нистратор по сигурността 

на АИС или мрежи 

Неинформираност 

на служителите във 

връзка с техните от-

говорности при ра-

бота с лични данни 

и информация. 

1,5 1 

Провеждане на периодично 

обучение на лицата работещи 

с лични данни. 

Минимум 2 пъ-

ти в годината и 

при необходи-

мост. 

Н-к служба СИ и Адми-

нистративния ръководи-

тел на лицата от даденото 

звено 

Работа с външни за 

организацията но-

сители на информа-

ция 

1,67 1 

Изготвяне заповед на начал-

ника на НВУ относно марки-

ране на носителите на ин-

формация. 

Минимум 1 път 

годишно. 

Н-к служба СИ и Адми-

нистратор по сигурността 

на АИС или мрежи 

Липса на правила за 

архивиране-

време;носител и т.н. 1,25 2 

Анализ на съществуващите 

правила и актуализиране при 

необходимост. 

Минимум 2 пъ-

ти в годината и 

при необходи-

мост. 

Работна група включваща 

лица работещи с базите 

данни , Служителя по СИ  

и Админстратора по сиг. 

на АИС 

Неспазване на пра-

вилата за архивира-

не 1,44 2 

Проверка на спазването на 

правилата за архивиране на 

информацията в НВУ. 

Минимум 2 пъ-

ти в годината и 

при необходи-

мост. 

Работна група включваща 

лица работещи с базите 

данни , Служителя по СИ  

и Админстратора по сиг. 

на АИС 

Загуба на архив 

1,43 2 

Задължително осигуряване 

на резервни копия на архиви-

те. 

Ежемесечно Административния ръко-

водител на даденото зве-

но 

Липса на отговорен 

служител за прила-

гане на правилата. 

1,14 2 

Назначаване на отговорен 

служител за прилагането на 

правилата за архивиране. 

При необходи-

мост 

Административния ръко-

водител на даденото зве-

но 

Инсталиране на не-

лицензиран софтуер 
1,71 3 

Проверка на спазването на 

правилата за инсталиране на 

софтуер на работни станции 

на университета.  

Минимум 1 път 

годишно. 

Н-к служба СИ и Адми-

нистратор по сигурността 

на АИС или мрежи 

Сваляне на музика , 

филми и други, за-

щитени от закона за 

авторското право 

1,71 3 

Проверка на спазването на 

правилата за инсталиране на 

софтуер на работни станции 

на университета.  

Минимум 1 път 

годишно. 

Н-к служба СИ и Адми-

нистратор по сигурността 

на АИС или мрежи 

Липса на правила за 

работа в интернет 

1,13 3 

Анализ на съществуващите 

правила и актуализиране при 

необходимост. 

Минимум 2 пъ-

ти в годината и 

при необходи-

мост. 

Работна група включваща 

лица обслужващи Интер-

нет, Служителя по СИ  и 

Админстратора по сиг. на 

АИС 

Публикуване на 

информация в ин-

тернет пространст-

вото без разписани 

1,38 2 

Проверка на информацията 

подадена за публикуване 

Ежедневно при 

необходимост 

Началник служба СИ, 

Офицер по връзки соб-

ществеността. 
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1 2 3 4 5 6 

процедури и разре-

шения 

ІV - Комендант 

Несъответствие 

между засъпилия 

военнослужащ в  

наряд и получилия 

възнаграждението. 

1,66 2,00 

Проверка в ежедневната за-

повед за съответната дата 

кой е отдаден да застъпи в 

наряд. 

До два дни пре-

ди изготвянето 

на заповедта. 

комендант 

Липса на бюджетен 

кредит по съответ-

ния параграф. 
1,6 2,00 

Комуникация с началник на 

отделение „Финанси” за на-

личието на бюджетен кредит 

по съответния параграф. 

Два дни след 

завършване за-

поведта и след 

нанасяне на ко-

рекциите във 

ведомостта. 

началник на отделение 

„Финанси” 

Липса на контрол 

при изчисляване на 

количествата наря-

ди  и сумите за из-

плащане. 

1,4 1,00 

Проверки по време на изгот-

вянето на заповедта, с цел 

недопускане на неточности 

по бройката дадени наряди. 

при изготвянето 

на заповедта 

комендант, отделение 

„ООВ” в отдел „Личен 

състав” 

Допускане на арит-

метични грешки от 

различен характер 

при изчисляването 

на необходимите 

суми. 

1,4 2,00 

Проверки по време на изгот-

вянето на заповедта, с цел 

недопускане на неточности 

при изчисляването на сумите. 

при изготвянето 

на заповедта 

комендант 

V-1- Отделение 

“Логистика” 
  

   

Закупуване на ма-

териали, стоки, 

ДМА и услуги. 
1.55 3 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорни ли-

ца  

Преди стопанс-

ката операция 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Освобождаване от 

излишни материал-

ни средства. 
1 1 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорни ли-

ца  

Преди стопанс-

ката операция 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Бракуване на отб-

ранителни продук-

ти. 1.22 3 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорни ли-

ца  

Преди стопанс-

ката операция 

  Отдадена в заповед ко-

мисии, началника на от-

дел „Логистика и ПУР” и 

Началника на универси-

тета 

Извършване на го-

дишна инвентари-

зация на отбрани-

телните продукти. 

1.55 1 

Изготвяне на инструктаж  Преди инвента-

ризациата  

Началник на отдел “Ло-

гистика и ПУР” 

Сверка на видовете 

имущества – теку-

що доволствие. 
1.33 3 

Изготвяне на справки за на-

личността  

След сверката Началник на отдел “Ло-

гистика и ПУР”, началник 

на отделение “Финанси”, 

МОЛ 

Определяне пот-

ребността от уни-

формено облекло и  

изготвяне на обоб-

щена заявка. 

1.77 3 

Изготвяне на заявки от 

структурите и съгласуване с 

определените отговорни ли-

ца  

Преди започва-

не на обобща-

ването 

Началници/ръководители 

на структури 

Провеждане на ку-

линарен съвет с го-

ворителите на кур-

сантски роти. 

1.11 3 

Не се изисква особена подго-

товка 

 Началник на отделение 

“Логистика” 

Изготвяне план за 

потребностите от 

ГСМ за следващата 

1.55 1 

Изготвяне на планове от фа-

култетите и съгласуване с 

определените отговорни ли-

 15 дена преди 

срока  

  Началници на факулте-

ти, началник на отделение 

“Логистика” 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

календарна година. ца  

Участие в изготвя-

нето на годишен и 

месечни планове на 

НВУ 

1.11 3 

Изготвяне на предварителни 

разчети по направления   

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Офицерите от отделение 

“Логистика” 

Участие в разработ-

ване на материал-

ния план за следва-

щата календарна 

година. 

1.11 3 

Изготвяне на предварителни 

разчети по направления   

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Офицерите от отделение 

“Логистика” 

Изготвяне на отчети 

по ГСМ осигурява-

не. 

1.55 3 

Обобщаване на разхода от 

РПВ  

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

  Помощник началник на 

отделение “Логистика” 

Изготвяне на справ-

ки по продоволст-

вено осигуряване. 

1 3 

Проверка на хранодните в 

отдел “Личен състав” и 

дневните калкулации 

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Помощник началник на 

отделение “Логистика”  

Изготвяне и изпра-

щане в Дирекция 

„Логистика” на за-

явки за ремонт на 

специалното обо-

рудване на автого-

ривозарядчици, 

бензиноколонки и 

друга техника за 

ГСМ. 

1 3 

Назначаване на комисия за 

определяне качествено-

то/техническото състояние и 

потребността от ремонт 

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отдел „Ло-

гистика и ПУР” 

Разработване на за-

поведи  1.11 3 

Определяне на целта и обх-

вата, изучаване на регламен-

тиращите документи  

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отделение 

„Логистика” 

 Настаняване на 

обучаем в студент-

ското общежитие на 

НВУ „Васил Левс-

ки”. 

1.44 3 

Изготвяне на настанителни 

заповеди 

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отдел „Ло-

гистика”, управител на 

студентско общежитие 

Провеждане на за-

нятие с материално 

отговорните лица 

по водене отчета на 

материалните запа-

си и дълготрайните 

активи. 

1.22 1 

Определяне на учебните въп-

роси и изготвяне на план  

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отдел „Ло-

гистика” 

Планиране потреб-

ността от бойни 

припаси за следва-

щата календарна 

година. 

1.44 2 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорни ли-

ца  

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отделение  

„Логистика” 

Разпределение на 

отпуснатия лимит 

от боеприпаси за 

текущата година. 

1.66 2 

Изготвяне на разпределение-

то и свеждане до факултети-

те 

 След получа-

ване на лимита 

Началник на отделение  

„Логистика” 

Изготвяне на анализ 

за разхода на боеп-

рипаси 

1.77 2 

Обобщаване на сведенията от 

факултетите  

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отделение  

„Логистика” 

Изготвяне на атес-

тат за окомплекто-

ване с БТ и АТ 

1.77 2 

Изучаване на нормативните 

документи и разпореждания-

та  

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отделение  

„Логистика” 

Изготвяне заповед 

на Началника на 

НВУ „Васил Левс-

ки” за ПТО.  

1.55 2 

Изучаване на нормативните 

документи и разпореждания-

та  

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отделение  

„Логистика” 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Изготвяне на про-

токол за приемане 

на ПТО. 

1.88 2 

Проверка на планираните 

мероприятия и изготвената 

документация от командири-

те на формирования 

По график 

 

 

 

Началник на отделение  

„Логистика”, комисията 

отдадена в заповедта. 

Планиране на екс-

пиоатацията на 

АБТТ и изготвяне 

на заявка за необ-

ходимите моторе-

сурси за следвашата 

календарна година. 

1.33 1 

Обобщаване на потребности-

те на факултетите, съгласно 

учебния план 

15 дена преди 

изготвяне на за-

явката 

Началник на отдел „Ло-

гистика”, Началник на 

отделение  „Логистика” 

Попълване на пътни 

книжки за месеца и 

ежедневни пътни 

листи. 

1.88 2 

Не се изисква особена подго-

товка 

 

 

 

 

Старши помощник начал-

ник на отделение “Логис-

тика” 

Изготвяне ежеднев-

на заявка–

нареждане за експ-

лоатация на АБТТ. 

1.55 2 

Не се изисква особена подго-

товка 

 Старши помощник начал-

ник на отделение “Логис-

тика” 

Извършване триме-

сечна проверка на 

пътни листи, пътни 

книжки и отчетни 

документи за експ-

лоатацията на 

АБТТ. 

2.55 2 

Инструктиране на комисията  Непосредствено 

преди започва-

не на работата 

 

 

 

Началник на отделение  

„Логистика” 

Водене отчитането, 

наличието, качест-

веното (техническо-

то) състояние и 

съхранението на 

отбранителните 

продукти в складо-

вете (АБТИ и 

УМБ). 

1.66 1 

Ежемесечно извършва про-

верка в звеното за счетоводен 

отчет  

 Старши помощник начал-

ник на отделение “Логис-

тика” 

Актуализиране до-

кументацията по 

отношение на дого-

вора за обикнове-

ните въоръжени си-

ли в Европа. 

1.44 2 

Изучаване на нормативните 

промени 

При настъпване 

на промени 

Старши помощник начал-

ник на отделение “Логис-

тика” 

Изготвяне на сведе-

ние по отношение 

договора за обикно-

вените въоръжени 

сили в Европа. 

1.77 1 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорни ли-

ца  

По график Старши помощник начал-

ник на отделение “Логис-

тика” 

V-2- отделение П У Р 

Имоти и сгради      

 Неправомерно от-

дадени под наем 

имоти – липса на 

изискваща се доку-

ментация 

1,2 1,2 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорници  

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

 Неясна или тен-

денциозно изготве-

на тръжна докумен-

тация 

1,3 1,3 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорници  

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

 Липса на договор 

за наем 1,3 1,3 

 Има Заповед на Министъра 

на отбраната за реда и начина 

на отдаване под наем на 

Преди започва-

не на процеду-

рата 

  Отдадена в заповед ко-

мисия, началника на от-

дел „Логистика” и Начал-
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

движимо и недвижимо иму-

щество и е разработена про-

цедура в СФУК на универси-

тета за реда и начина на от-

даване под наем на движимо 

и недвижимо имущество. 

ника на университета 

 Липса на адекватна 

счетоводна отчет-

ност на сумите за 

наем 
1,4 2,9 

 Сумите от наеми постъпват 

по сметката на университета 

безкасово чрез превод. Вед-

нага след постъплението се 

отразяват в оттделение „Фи-

нанси”като приходи. 

 След извърш-

ване на превода. 

 Служител от отделение 

„Финанси” 

 Липса на контрол 

върху изпълнението 

на условията по до-

говор 

1,3 2,7 

Отговорник за изпълнение на 

договора 

 

След сключване 

на договор 

Назначения отговорник 

 Нереални наемни 

цени 1,4 2,9 

Назначаване на комисия за 

определяне на първоначална 

наемна цена 

Преди започва-

не на процеду-

рата 

Председател на комисия 

 Липса на анекс при 

промяна в условия-

та на договора 

1,1 1,1 

 изискване на справка от 

НОИ 

 

Преди изготвя-

не на анекса 

 Отговорник за провежда-

не на процедурата 

 Липса на проучва-

ния във връзка с 

процеса  
1 2 

 Комисията отдадена в запо-

вед извършва всички необ-

ходими проучвания за предс-

тоящия процес. 

 При нужда   Отдадена в заповед ко-

мисия, началника на от-

дел „Логистика”. 

 Опорочаване на 

процедурата при 

оценка от лицензи-

ран оценител 

1,4 2, 9 

 За база на оценката се полз-

ва стойността на имота или 

сградата заведена във сектор 

„Финанси”. 

При нужда.  Служители от сек-

тор”Финанси” и отделе-

ние ПУР. 

 Предприемане на 

действия по разпо-

реждане с имот без 

необходима проце-

дура 

1,2 1,2 

 Отдаване на заповед за прек-

ратяване ползването на имо-

та 

 

 След констати-

ране на нару-

шението 

 

 Назначено лице със запо-

вед на ну 

 Липса на надзор 

при провеждане на 

процедурата, а и 

след приключване-

то й 

1,3 1,3 

 Проверка от финансовия 

контрольор и издаване на 

контролен лист 

 Преди утвърж-

даване на доку-

ментацията и 

подписване на 

договор 

  Отговорник за провеж-

дане на процедурата 

 Липса на застра-

ховка на имота при 

наложителна такава 
1,6 1,6 

 Отдадена в заповед комисия 

избира най изгодния застра-

ховател  и предлага на На-

чалника сключване на дого-

вор за застраховка на сграден 

фонд . 

 Ежегодно пре-

ди започване на 

процедурата. 

 

  Отдадена в заповед ко-

мисия, началника на от-

дел „Логистика” и Начал-

ника на университета 

 Обществени по-

ръчки 
  

      

 Неправилно опре-

деляне на норма-

тивната база за про-

веждане на проце-

дура 

1,4 2,9 

 Корекции са възможни пре-

ди стартиране на процедура-

та, а след това следва прекра-

тяването и  

 Преди старти-

ране на проце-

дурата 

Началник на отдел „Ло-

гистика”Началник на сек-

тор ПУР и длъжностното 

лице. 

 Липса на оторизи-

рано лице за сключ-

ване на сделки под 

праговете 

1,3 2,7 

 Отдаване в заповед на на-

чалника 

 В началото на 

бюджетната го-

дина 

Началник на отдел „Ло-

гистика”Началник на сек-

тор ПУР и длъжностното 

лице. 

 Опорочаване на 

процедурата чрез 

неосигуряване на 

1,4 2,9 

 Прекратяване на процедура-

та  

 

При нужда 

 

 

Началник на отдел „Ло-

гистика”Началник на сек-

тор ПУР и длъжностното 
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конфиденциалност 

на информацията от 

кандидатите. 

 

 

 

лице. 

 Несъответствие на 

правното основание 

с избор на вида про-

цедура 

1,1 1,1 

  Корекции са възможни пре-

ди стартиране на процедура-

та, а след това следва прекра-

тяването и 

При нужда 

 

 

 

 

Началник на отдел „Ло-

гистика”Началник на сек-

тор ПУР и длъжностното 

лице. 

 Неспазване на 

изискванията в за-

кона: срок; неясни 

критерии и методи-

ка за оценка; неясна 

документация за 

участие и др. 

1,3 2,7 

 Корекции са възможни пре-

ди стартиране на процедура-

та, а след това следва прекра-

тяването и 

При нужда 

 

 

 

 

 

Началник на отдел „Ло-

гистика”Началник на сек-

тор ПУР и длъжностното 

лице. 

Неспазване изиск-

ванията към обяв-

лението, поканата 

или документацията 

за участие 

1,4 2,9 

Корекции са възможни преди 

стартиране на процедурата, а 

след това следва прекратява-

нето и 

При нужда 

 

 

 

 

Началник на отдел „Ло-

гистика”Началник на сек-

тор ПУР и длъжностното 

лице. 

Липса на публич-

ност при откриване 

на процедурата 
1,4 2,9 

Обявяване в интернет стра-

ницата на университета 

При всяка про-

цедура 

Началник на отдел „Ло-

гистика”Началник на сек-

тор ПУР и длъжностното 

лице. 

Неспазване на сро-

ковете съгласно 

ЗОП 

1,4 1,4 

Коригиране съгласно сроко-

вете при невъзможност прек-

ратяване на процедурата 

При нужда 

 

 

Комисията отдадена в за-

поведта. 

Липса на обектив-

ност при оценяване 

на офертите 
1,7 1,7 

Комисията отдадена в запо-

ведта подписва декларация за 

обективност при вземане на 

решения и затова,че не е в 

родствени и сватовски връз-

ки с участниците в търга. 

При нужда 

 

 

 

Комисията отдадена в за-

поведта. 

 

Липса на контрол 

при изпълнение  
1,4 2,9 

Тази дейност е вменена в 

длъжностната характеристи-

ка на лицето. 

Ежедневно Началник на отдел „Ло-

гистика”Началник на сек-

тор ПУР и длъжностното 

лице. 

Сключване на до-

пълнително спора-

зумение към дого-

вор за обществена 

поръчка 

1,3 2,7 

Комисията отдадена в запо-

ведта прави предложение на 

Началника за необходимост 

от сключване на допълни-

телно споразумение. 

При нужда 

 

 

 

Началник на НВУ и на-

чалник сектор”Финанси” 

Извършване на пла-

щане без необходи-

мите документи 
1,3 2,7 

За всяка дейност по договор / 

поетапна/ се изисква прото-

кол/ сметка за СМР/ и на 

всяко плащане са пуска кон-

тролен лист. 

При нужда 

 

 

 

 

 

Финансов контрольор; 

гл.счетоводител ; счето-

водител или касиер в за-

висимост от начина на 

заплащане.  

Извършване на 

двойно плащане за 

една дейност по до-

говор 1,4 1,4 

За всяка дейност по договор / 

поетапна/ се изисква прото-

кол/ сметка за СМР/ и на 

всяко плащане са пуска кон-

тролен лист. 

При нужда 

 

 

 

 

 

 

Финансов контрольор; 

гл.счетоводител ; счето-

водител или касиер в за-

висимост от начина на 

заплащане.  

Тенденциозно под-

готвена конкурсна 

програма при про-

веждане на проце-

дура в конкурс за 

1,1 1,1 

Комисията отдадена в запо-

ведта подписва декларация за 

обективност при вземане на 

решения и затова,че не е в 

родствени и сватовски връз-

При нужда 

 

 

 

Комисията отдадена в за-

поведта. 

 

 

 



336/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

проект ки с участниците в търга. 

Нарушение при кла-

сиране на конкурс-

ните проекти 

 
1 1 

Комисията отдадена в запо-

ведта подписва декларация за 

обективност при вземане на 

решения и затова,че не е в 

родствени и сватовски връз-

ки с участниците в търга. 

При нужда Комисията отдадена в за-

поведта. 

Нарушаване на 

тръжната процедура 

при провеждане на 

публичен търг 

1,6 1,6 

При провеждане на всички 

търгове контрол осъществя-

ват и органите на Военна по-

лиция. 

 

При нужда Комисията отдадена в за-

поведта. 

Неспазване на фор-

малните организа-

ционни стъпки при 

непосредтвеното 

провеждане на тър-

га 

1,2 1,2 

При провеждане на всички 

търгове контрол осъществя-

ват и органите на Военна по-

лиция. 

 

 

При нужда 

 

 

Комисията отдадена в за-

поведта. 

 

 

VІ-Медицински пункт 

Извършване на пре-

варнтивни мерки за 

ограничаване поя-

вата и разпростра-

нението на заболя-

вания предавани 

чрез ухапване от 

кърлежи : - беседи с 

личния състав:- об-

работване на трев-

ните площи съвмес-

тно с ЦВЕХ - ОПМ 

гр.Плевен 

2,50 1,66 

1.Oбработване на тревните 

площи съвместно с ЦВЕХ - 

ОПМ гр.Плевен 

2. Изпращане на ухапаните 

от кърлеж за изследване в 

инфекциозна клиника на 

ВМА - София 

 

В нчалото на 

пролетно-

летния сезон и 

преди провеж-

дането на поле-

ви лагери и 

учения 

 

 

 

 

1. Началник мед пункт 

2. Лекари от мед. пункт. 

 

 

 

 

 

 

  

Извършване на ос-

новна дезинфекция 

на КПП и дежурни 

стаи 

1,50 1,66 

Приготвяне на работен разт-

вор за извършване на дезин-

фекцията. 

Началоо на все-

ки месец 

Медицински сестри 

Осъществяване на 

постоянен контрол 

за спазване на хиги-

енните норми и 

правила по настаня-

ването, храненето, 

водоснабдаването 

военния труд и би-

та. Извършване на 

текуща и основна 

дезинфекция. 

2,00 1,8 

Проверка качеството на хра-

ната 

  

Ежедневно Дежурен по медицински 

пункт 

Организиране и 

провеждане на еже-

годния годишен 

профилактичен 

преглед 

/диспансеризация/ 

на военнослужещи-

те. 

1,50 1,75 

Снабдяване с необходимите 

консумативи (тест ленти, 

хартия за ЕКГ апарат идр.), 

необходими за извършването 

на прегледите.  

Според графика 

, опрделен в за-

поведта на На-

чалника на отб-

раната 

Началник мед пункт, ле-

кари 

Изготвяне на спи-

сък на хронично 

болните военнос-

лужещи и гр.лица и 

отдаването му в за-

повед по частта. 

2,00 1,5 

Извършва се след приключ-

ване на прегледите в края на 

годината 

Според графика 

, опрделен в за-

поведта на На-

чалника на отб-

раната 

  Началник мед пункт  



337/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Изготвяне на обоб-

щен доклад с ана-

лиз на 

здр.състояние на 

ЛС и представянето 

му пред командира 

на университета . 

1,00 1,5 

Обобщаване на резултатите 

от прегледа 

 В началото на 

годината, след 

приключване на 

прегледите. 

  Началник мед пункт 

Изготвяне и изпра-

щане заявка до на-

чалниците на бол-

ничните бази по 

балнеология, реха-

билитация и про-

филактика за за ле-

чение на хронично 

болните отдадени в 

заповед.  

1,00 2 

Отговорник за изпълнение на 

договора 

 

След отдаване-

то на заповедта 

за хронично 

болните 

Началник мед пункт 

Планиране и про-

веждане на гинеко-

логичната диспан-

серизация на жени-

те работещи в уни-

верситета. 

1,00 2 

Извършва се в МБАЛ Плевен Според графика 

на началника на 

МБАЛ Плевен  

Началник мед пункт 

Планиране и про-

веждане на перио-

дичните медицинс-

ки прегледи на ра-

ботещите при вред-

ни за здравето ус-

ловия. 

2,00 1,75 

Извършва се в МБАЛ Плевен Според графика 

на началника на 

МБАЛ Плевен  

Началник мед пункт 

Периодично изс-

ледване на воен-

нослужещите за 

употреба на Психо 

Активни Вещества. 

2,00 1,7 

При съмнение за употреба на 

ПАВ , лицата се консултират 

от психиатър и токсиколог 

във ВМА. 

 При нужда лекари. 

Липса на валидизи-

ране на разхода 

/двоен подпис/. 

Липса на контрол 

от страна на финан-

сов контро-

льор/липса на ста-

новище/ 

1,00 1,5 

Да се потърси лицето отори-

зирано да дава становище и 

изразява мнението си чрез 

контролен лист. 

При всеки касов 

разход от ап-

течната мрежа.  

Старша медицинска  

сестра. 

Извършване конт-

рол за отчитането 

на материалните 

средства в аптеката, 

сверка с данните в 

отчетните книги на 

университета. 

1,00 1,51 

 Отдаване на заповед за прек-

ратяване ползването на имо-

та 

 

 След констати-

ране на нару-

шението 

 

 Назначено лице със запо-

вед на ну 

Изпращане заявка 

за разходното ме-

дицинско имущест-

во полагащо се за 

една година. 

1,00 1,75 

Изготвяне на заявка за необ-

ходимото медицинско иму-

щество за следващата година 

До средата  на 

месец март 

  Началник мед пункт, 

старша медицинска сест-

ра 

Извършване на пе-

риодични проверки 

и отделяне на ме-

дицинско имущест-

во за бракуване. Из-

готвяне на акт за 

2,00 2 

 Отдадена в заповед комисия 

извършва проверката на на-

личността в аптеката 

 Ежегодно пре-

ди започване на 

процедурата. 

 

  Отдадена в заповед ко-

мисия, 



338/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

бракуване.. 

VІІ - Секторна програма ЕРАЗЪМ 

Отпуснатите фи-

нансови средства са 

различни от заяве-

ните. 

1 6,00 

Проверка преди поемане на 

задължението. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Институционален коор-

динатор, Финансова 

служба  

Некомпетентност 

на лицето, което 

поема задължение-

то. 

1 1,00 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорници  

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорник за провежда-

не на процедурата 

Липса на контрол 

при изчисляване на 

количество и суми. 
1 1,00 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорници  

Преди започва-

не на процеду-

рата 

Отговорник за провежда-

не на процедурата 

Несъответствие на 

задължението с 

нормативните изис-

квания. 

1 1,00 

Проверка преди поемане на 

задължението 

Преди започва-

не на процеду-

рата 

Отговорници за провеж-

дане на процедурата 

Нецелесъобразно 

поемане на задъл-

жение. 
1 1,00 

Проверка преди поемане на 

задължението 

Преди започва-

не на процеду-

рата 

Отговорник за провежда-

не на процедурата 

Финансовите средс-

тва за осъществява-

не на мобилността 

се получават със за-

къснение спрямо 

началото на перио-

да на мобилност.  

1 1,00 

Проверка преди извършване 

на разхода. 

Преди започва-

не на мобил-

ността 

Отговорници за провеж-

дане на процедурата 

Несъответствие на 

поетото задължение 

с извършения раз-

ход. 

1 1,00 

 Проверка преди извършване 

на разхода. 

 

Преди започва-

не на процеду-

рата 

 Отговорник за провежда-

не на процедурата 

Некомпетентност 

на лицето, разре-

шило /разпоредило/ 

изършването на 

разхода. 

1,25 1,00 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорници  

Преди започва-

не на процеду-

рата 

Отговорник за провежда-

не на процедурата 

Нарушаване на нор-

мативните разпо-

редби и вътрешните 

правила при извър-

шване на разхода. 

1,33 1,00 

Преките началници на из-

пълнителите следят стриктно 

за спазване на заповедите на 

началника и разпоредбите на 

СФУК. 

При констати-

ране на нару-

шението.  

Всички, на които са въз-

ложени задачи 

Липса на валидизи-

ране на разхода 

/двоен подпис/. 
1 1,00 

Съгласуване При изготвяне 

на документите 

за мобилност 

 Всички, на които са въз-

ложени задачи 

Липса на контрол 

от страна на финан-

сов контрольор 

/липса на станови-

ще/. 

1 1,00 

 Проверка от финансовия 

контрольор и издаване на 

контролен лист 

 Преди утвърж-

даване на доку-

ментацията 

  Финансов контрольор 

Съставяне на досие 

на входящи и изхо-

дящи средства по 

пера. 
2,33 3,00 

 Описват се входящите и из-

ходящите средства по пера 

според финансовото спора-

зумение за отпуснати средст-

ва от  ЦРЧР за съответната 

академична година 

На тримесечие 

 

Финансова служба  

Липса на окомплек-

товано досие на ня-

кои от участниците 

в студентска мо-

билност. 

1,33 3,00 

 Изискване на липсващите 

документи от студентите 

След приключ-

ване на мобил-

ността 

Катедрени координатори 



339/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

 Липса или наличие 

на некоректни до-

кументи за разход 

от страна на участ-

ниците в студентска 

мобилност.  

1,29 3,00 

   

Закъснение при 

предаване на набо-

ра от документи за 

отчитане на мобил-

ността - и от сту-

денти, и от препо-

даватели. 

1,57 

 
3,00 

 Изискване на липсващите 

документи 

 След приключ-

ване на мобил-

ността 

Катедрени координатори, 

Институционален коор-

динатор 

VІІІ -  отделение ПКОУП и служба  УКОА 

Непълно и неточно 

разработване на за-

явките по планира-

нето от катедрите 

2.05 2,2 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорници, и 

приемане на катедрени съве-

ти. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Началници на методичес-

ки направления., начал-

ници и ръководители на 

катедри. 

Непълно съгласува-

не на разписанията 

за занятията от пре-

подавателите 

1.5 1,8 

Сверяване на разписанията 

от преподавателския състав с 

планиращия орган, и провер-

ка за грешки. 

Два дни след 

завършване на 

планиращия 

етап. 

Началници на методичес-

ки направления. 

Грешки при изгот-

вяне на разписания-

та за занятията по 

семестри 

1.24 1,5 

Извършване на проверка 

след набиране на разписани-

ето от планиращия с черно-

вата. 

Една седмица 

преди приема-

нето на ФС 

Планиращия от съответ-

ното методическо нап-

равление. 

Неточности при из-

готвяне на годиш-

ния доклад за със-

тоянието на уни-

верситета, ежегод-

ния доклад за ре-

зултатите от дей-

ността на универси-

тета с фи-нансовите 

и натуралните пока-

затели и отчет-

анализ за резулта-

тите от учебно-

възпитателния про-

цес за зимния се-

местъ 

1 1 

Навреме подаване на инфор-

мация от факултетите, пред-

варително съгласувана и 

проверена с отговорниците 

по раздели. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Декани на факултети, на-

чалници на отдели. 

Непълноти при из-

готвяне план за про-

веждане на канди-

дат-курсантски и 

кандидат-

студентски изпити с 

линеен график;  

1.33 2 

Комисията отдадена в запо-

вед извършва всички необ-

ходими проучвания за предс-

тоящия процес. 

 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Началник на УНД 

Неточности при 

разработване запо-

вед на началника на 

НВУ “В. Левски”, 

относно организа-

цията и провежда-

нето на кандидат-

курсантската и кан-

дидат-студентска 

кампания в НВУ 

“Васил Левски” 

1.25 2 

Предварително съгласуване 

на заповедта с лицата отго-

ворни по осигуряване на ме-

роприятията по провеждане-

то на кандидат-курсантската 

и кандидат-студентска кам-

пания в НВУ “Васил Левс-

ки”. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Началник на УНД 



340/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Неточности при из-

готвяне списъците 

на курсанти и сту-

денти и отдаване 

заповед за зачисля-

ване в І курс 

1 1 

Проверка с командира на ро-

та и сверяване с документите 

подадени от кандидатите. 

 

До една седми-

ца след приема-

не на кандида-

тите. 

Началник на УНД, декани 

на факултети, експерти в 

деканат. 

Неточности при из-

готвяне заповед за 

преминаване в по - 

горен курс 

1 1 

Проверка с командира на ро-

та и сверяване с експерти в 

деканат. 

 

При нужда Старши експерт в отделе-

ние  

ІІ.9. Неточности 

при изготвяне запо-

вед за ликвидаци-

онна сесия 

1 1 

сверяване на данните с екс-

перти в деканат. 

 

При нужда. Старши експерт в отделе-

ние  

Неточности при из-

готвяне заповеди на 

началника на НВУ 

“В. Левски” за отс-

траняване, отписва-

не, прекъсване на 

обучението за опре-

делен срок на сту-

денти, за възстано-

вяване на студентс-

ки права 

1.2 2 

сверяване на данните с екс-

перти в деканат. 

 

При нужда. Старши експерт в отделе-

ние  

Неточности при из-

готвяне заповед на 

началника на НВУ 

“В. Левски”, относ-

но определяне на 

реда и условията за 

предоставяне на 

стипендии на кур-

сантите и студенти-

те от НВУ “Васил 

Левски” 

1.75 2 

сверяване на данните с екс-

перти в деканат. 

 

При нужда. Старши помощник начал-

ник в отделение  

Пропуски в органи-

зацията и реда за 

участие на студенти 

от НВУ “Васил 

Левски” в студентс-

ки бригади в чуж-

бина. 

1.45 1,5 

сверяване на данните с екс-

перти в деканат. 

 

При нужда. Старши помощник начал-

ник в отделение  

Неточности при 

разработване запо-

вед на началника на 

НВУ “В. Левски”,  

относно обявяване 

на класирането на 

курсантите по спе-

циализации в Наци-

онален военен уни-

верситет “Васил 

Левски” през учеб-

ната  година. 

1.75 2 

сверяване на данните с екс-

перти в деканат. 

 

При нужда. Старши помощник начал-

ник в отделение  

Неточности при 

разработване на 

докладна записка за 

обявяване на кон-

курс за  „асистент 

(преподавател)”. 

2 1 

сверяване на данните с екс-

перти в деканат на протокол 

от факултетен съвет. 

 

При нужда. Старши експерт в отделе-

ние  
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Пропуски в работа-

та на комисията за 

проверка на доку-

ментите и допуска-

не до конкурс за 

„асистент (препода-

вател)”. 

1.66 1 

Отдаване в заповед на начал-

ника 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Началници на отдели 

„”Личен състав” и УНД. 

Пропуски в работа-

та на комисията за 

провеждане на кон-

курс за „асистент 

(преподавател)” 

3 1 

Отдаване в заповед на начал-

ника 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Началници на отдели 

„”Личен състав” и УНД. 

Пропуски при про-

учване мнението на 

обучаемите, във 

връзка с атестира-

нето на научно-

преподавателския 

състав в универси-

тета. 

2 1 

Разработване на база данни 

за преподавателите обхва-

щаща основните им дейности 

при , което субективизмът 

при изготвяне на атестации 

ще се доведе до минимум и 

вероятността за грешки на 

практика ще се елиминира. 

До една учебна 

година 

Началници на Катедри, 

Декан и заместник декани 

и съответните експерти. 

Пропуски при раз-

работване на коли-

чествен и качествен 

анализ на препода-

вателския състав 

1 1 

сверяване на данните с екс-

перти в деканат и отдел „Ли-

чен състав”. 

 

При нужда. Старши експерт в отделе-

ние  

Затруднения при 

относно допълни-

телно заплащане на 

преподавателите, 

които са на основен 

договор в НВУ “Ва-

сил Левски” и са 

провели занятия за 

обучение в ОКС 

„магистър”  

1.83 2 

Навременно представяне от 

съответните длъжностни ли-

ца от факултетите 

По процедура 

5.7. от Адми-

нистративен 

модел 

Отговорници  по проце-

дура 

Затруднения при 

събиране и обобща-

ване на възложена-

та учебна натоваре-

ност по преподава-

тели, катедри и фа-

култети 

2.1 1 

Навременно представяне от 

съответните длъжностни ли-

ца от факултетите 

10 число на ме-

сец септември 

Ежегодно 

Началник отдел УНД 

Затруднения при 

изготвяне ведомос-

тите за хонорувани-

те преподаватели и 

представянето им в 

отделение  "Финан-

си" 

1.6 2 

Навременно представяне от 

съответните длъжностни ли-

ца от факултетите 

Ежемесечно 

след 10 число в 

рамките на една 

седмица 

Специалист от Учебен 

отдел 

Пропуски в списъка 

на курсовете за ква-

лификация, които 

ще бъдат включени 

в регистъра на кур-

совете 

1.12 1 

Навременно представяне от 

съответните длъжностни ли-

ца от факултетите 

При нужда. Съответните длъжностни 

лица от факултетите. 

Неточности в отче-

та на проведените 

курсове за следдип-

ломна квалифика-

ция 

1 1 

Навременно представяне от 

съответните длъжностни ли-

ца от факултетите 

При нужда. Съответните длъжностни 

лица от факултетите. 

Изкуствено съкра- 2 2,5 Осигуряване на по добра тех- Ежемесечно Специалист от Учебен 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

щаване сроковете за 

разработване про-

токолите на Общо-

то събрание и Ака-

демичния съвет  

ника за запис на проведения 

академичен съвет осигурява-

не на достатъчно време за 

обработка на записа и разра-

ботване на протоколите на 

общото събрание и Акаде-

мичния съвет. 

след провежда-

не на академи-

чен съвет или 

общо събрание. 

отдел 

Затруднения при 

разработване про-

ектоплана за дневен 

ред за работа на 

Академичния съвет. 

1.5 2 

Навременно представяне от 

съответните длъжностни ли-

ца от факултетите въпросите 

за разглеждане на Академи-

чен съвет. 

Ежемесечно 

преди провеж-

дане на акаде-

мичен съвет или 

общо събрани в 

установените 

срокове. 

Съответните длъжностни 

лица от факултетите. 

Затруднение при 

събиране и обра-

ботване документи-

те за  ДИ и ЗДР 

1.66 2 

Усъвършенстване на същест-

вуващата ИСУКО, като в нея 

се добави възможност за ав-

томатизирано извършване на 

дейността. 

До една кален-

дарна година 

Съответният служител от 

КИС или специалист. 

Затруднение при 

поддържане на 

електронната част 

на "Системата за 

управление и под-

държани качеството 

на обу-чение" 

1.6 2 

Да се назначи системен ад-

министратор, който да отго-

варя само за поддържане и 

усъвършенстване на ИСУКО. 

По решение на 

Началника на 

университета и 

при възможнос-

ти в щатното 

разписание. 

След решение на Начал-

ника изълнител специа-

лист от личен състав. 

 

Пропуски при атес-

тиране на препода-

вателския състав  

1.78 2 

Разработване на база данни 

за преподавателите обхва-

щаща основните им дейности 

при , което субективизмът 

при изготвяне на атестации 

ще се доведе до минимум и 

вероятността за грешки на 

практика ще се елиминира. 

До една учебна 

година 

Началници на Катедри, 

Декан и заместник декани 

и съответните експерти. 

ІХ – ПСК район В.Търново 

І.1.Непълно и не-

точно разработване 

на заявките по пла-

нирането 

1.00 
1.2 

 

Изготвяне на подробна до-

кументация и съгласуване с 

определените отговорници 

Един месец пре-

ди крайния срок 

за предаване на 

зяавките. 

Началник на отделение 

„Логистика” в ПСК 

І.2.Непълно съгла-

суване на разписа-

нията за занятията 

от инструкторите 
1.60 

1.00 

 

Планирано повече време за 

преглед и съгласуване на до-

кументацията от командния 

състав в ПСК. 

Една седмица 

преди крайния 

срок за преда-

ване на месеч-

ните разписа-

ния. 

Всички инструктори в 

ПСК 

Грешки при изгот-

вяне на разписания-

та за занятията 
0.85 1.00 

Предварително сверяване на 

изготвените разписания със 

учебната документа-

ция(уч.планове и програми), 

като се отделя по-вече време. 

Една седмица 

преди крайния 

срок за преда-

ване на месеч-

ните разписа-

ния. 

Всички инструктори в 

ПСК, участващи в про-

вежданите занятия съг-

ласно изготвените разпи-

сания. 

Неточности при из-

готвяне на годиш-

ния анализ за про-

веждания учебно-

възпитателния про-

цес през учебната 

година. 

3.00 

 

2.00 

 

Обстойна проверка на предс-

тавените анализи от съответ-

ните взводни командири. 

Поправяне на допуснатите 

грешки. 

Един ден преди 

крайния срок за 

предаване на 

анализите. 

Всички инструктори в 

ПСК и взводни команди-

ри в ПСК. 

Слабости допуска-

ни при провеждане 

на учебните заня-

3.00 

 

2.00 

 

Провеждане на повече мето-

дически занятия за доусъ-

вършенстване на самите инс-

Съгласно ме-

сечният план на 

ПСК и преди 

Всички инструктори в 

ПСК и взводни команди-

ри в ПСК. 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

тия. труктори при провеждане на 

учебните занятия. 

 

приемане на 

новият Випуск. 

Неточности при 

разработване запо-

веди на началника 

на НВУ “В. Левс-

ки”, относно орга-

низацията и про-

веждането на опре-

делени занятия. 

2.00 

 

1.00 

 

Работа по учебно-плановата 

документация за отстранява-

не на слабостите и неточнос-

тите при разработване на за-

поведи на Началника на 

НВУ. 

Преди изготвя-

не на определе-

ната заповед 

Определени военнослу-

жещи. 

Допускане на сла-

бости при провеж-

дане на практичес-

ките занятия /мерки 

за безопастност/. 

3.00 

 

2.00 

 

Провеждане на повече мето-

дически занятия за доусъ-

вършенстване на самите инс-

труктори при провеждане на 

учебните занятия. 

 

Съгласно ме-

сечният план на 

ПСК и преди 

приемане на 

новият Випуск. 

Всички инструктори в 

ПСК и взводни команди-

ри в ПСК. 

Неточности при 

разработване на 

планове за видовте 

занятия. 

3.00 

 

2.00 

 

Работа по организирането и 

изпълнението на определено 

занятие. 

При нужда Всички инструктори в 

ПСК и взводни команди-

ри в ПСК. 

Пропуски в доку-

ментацията на 

взводните команди-

ри. 

3.00 

 

2.00 

 

Отделяне на повече време за 

обработване на документа-

цията. 

При нужда. Всички инструктори в 

ПСК и взводни команди-

ри в ПСК. 

Пропуски при про-

учване мнението на 

обучаемите, във 

връзка с подобрява-

нето на процеса на 

обучение в ПСК. 

2.00 

 

1.00 

 

Съставяне на точно опреде-

лена анкетна карта съдържа-

ща строго определени въпро-

си касаещи процеса на обу-

чение в ПСК 

 

Една седмица 

преди срока на 

проучването. 

 

Назначено лице със запо-

вед 

Пропуски при раз-

работване на коли-

чествен и качествен 

анализ от инструк-

торския състав в 

ПСК. 

2.00 

 

1.00 

 

Осигуряване на повече време 

за разработване на количест-

вен и качествен анализ от 

инструкторския състав в 

ПСК 

Една седмица 

преди срока на 

проучванет 

Всички инструктори в 

ПСК и взводни команди-

ри в ПСК. 

Изкуствено съкра-

щаване сроковете за 

разработване на оп-

ределени докумен-

ти. 

2 

 
2,8 

 

Осигуряване на повече време 

за разработване на определе-

ни документи. 

При нужда Всички инструктори в 

ПСК и взводни команди-

ри в ПСК. 

Х - отделение "Финанси” 

Бюджетен 

процес 
  

   

Нарушаване на ор-

ганизационния про-

цес при изготвяне 

на проектобюджета. 
3 3,00 

Своевременно даване на ука-

зания и изпращане на изиск-

ванията и нормативната база 

за разработване на проекто-

бюджетите на факултетите с 

цел обобщаването им в  про-

ектобюджета на университе-

та 

Ежегодно при 

подготовка на 

проектобюдже-

та на факулте-

тите и универ-

ситета 

началник на отделение 

„Финанси”,  

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”  

Неспазване на нор-

мативната база и 

указанията на Ми-

нистерството на 

финансите 

2 2,29 

Своевременно вътрешните 

нормативни документи се 

променят в съответствие с 

променящата се нормативна 

база 

В съответствие 

с промените в 

нормативната 

база (до един 

месец) 

комисия за разработване 

на промените в СФУК 

Грешки в предвари-

телните разчети на 
2 2,29 

Задълбочено и своевременно 

проследяване на условията 

Ежемесечно 

при изтичане 

началник на отделение 

„ПУР”, 
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риска 
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Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

приходите и разхо-

дите 

по договорите за отдадено 

имущество, сграден фонд 

или извършени образовател-

ни услуги.  

Изготвяне на справка за нес-

пазване на условията по до-

говора и вземане на съответ-

ните мерки от юриста. 

срока за плаща-

не посочен в 

договора. 

началник на отделение 

„Логистика”, главен 

юрист консулт 

Несъответствие на 

проектобюджетите 

на факултетите с 

възприетите изиск-

вания 

1 2,13 

Точен разчет на неотложните 

разходи за поддръжка на дей-

ността на университета (с 

цел побиране в рамките на 

бюджета).  

Съблюдаване на разходните 

норми за издръжка, посочени 

в министерските заповеди; 

указанията на Министерст-

вото на финансите и факти-

ческия разход за текущата 

година.  

Ежегодно началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, главен 

юрист консулт 

Липса на публич-

ност на проектобю-

джета 

1 2,00 

Точен разчет на неотложните 

разходи за поддръжка на дей-

ността на университета (с 

цел побиране в рамките на 

бюджета).  

Отдаването на предприетите 

мерки в заповед на начални-

ка на университета.  

 

Ежегодно началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, главен 

юрист консулт 

Необсъждане на 

проектобюджета на 

Академичен съвет. 
1 1,60 

Представяне на проектобю-

джета за обсъждане и прие-

мане от членовете на Акаде-

мичния съвет при точно 

спазване на „Бюджетните 

указания” 

Ежегодно (при 

необходимост) 

началник на отделение 

„Финанси” началник на 

отделение „ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, главен 

юрист консулт 

Нарушаване на про-

цедурата по разпре-

деляне на средства-

та съгласно изиск-

ванията. 

3 1,78 

Представяне на разпределе-

нието на средствата за об-

съждане и приемане от чле-

новете на Академичния съвет 

при точно спазване на „Бю-

джетните указания” 

(при необходи-

мост) 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, главен 

юрист консулт 

Непредставяне (на 

бюджета) пред кон-

тролните органи и 

висшестоящите и 

доволстващи орга-

ни. 

2 2,11 

Представяне на бюджета 

пред контролните органи и 

висшестоящите и доволст-

ващи органи (при поискване 

и/или по указание). 

(при необходи-

мост, при поис-

кване, по указа-

ние) 

началник на отделение 

„Финанси” 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, главен 

юрист консулт 

Неправилно опре-

деляне на правомо-

щията на разпоре-

дителите на средст-

ва на съставните 

факултети 

3 2,11 

Прецизиране на правомощи-

ята 

Ежедневно 

 

заместник-началници на 

факултети, 

началник отдел „Личен 

състав” 

началник на отделение 

„Логистика”, главен 

юрист консулт 

Липса на контролен 

механизъм при раз-

решаване на разход 3 1,67 

Прецизиране на процедурите 

от СФУК от заявяване до ут-

върждаване и извършване на 

разхода. 

Постоянен отговорник на параграфа, 

финансов контрольор 

комисия по разработване 

и промяна на процедурите 

в СФУК 

Липса на контролен 3 1,89 Прецизиране на процедурите Постоянен отговорник на параграфа, 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

механизъм при из-

вършване и утвър-

ждаване на разход 

от СФУК от заявяване до ут-

върждаване и извършване на 

разхода. 

финансов контрольор, 

комисия по разработване 

и промяна на процедурите 

в СФУК 

Липса на монито-

ринг по изпълнени-

ето на бюджета 

3 2,00 

Точен отчет за изпълнението 

на бюджета 

Постоянен началник на отделение 

„Финанси”, 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

отговорник на параграфа, 

финансов контрольор 

Нарушаване на про-

цедурата по актуа-

лизация на бюджета 

3 1,75 

Представяне необходимостта 

от актуализация за обсъжда-

не и приемане от членовете 

на Академичния съвет при 

точно спазване на „Бюджет-

ните указания” 

(при необходи-

мост) 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

началник на отделение 

„Финанси”, 

главен юрист консулт 

Ненавременно ко-

ригиране на бюдже-

та на подчинените 

факултети 

2 2,00 

Точен разчет на неотложните 

разходи за поддръжка на дей-

ността  

(при необходи-

мост) 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, главен 

юрист консулт 

Материални активи      

Несъответствие на 

доставката със зая-

веното 
1 1,22 

Счетоводна политика 

Сметкоплан.  

Наредба за инвентаризация. 

Сравняване на доставеното с 

доставеното. 

Коригиране на количествата  

при необходи-

мост 

заявител, 

отговорник по параграфа, 

снабдител 

Липса на съответ-

ната документация 

за получаване и 

предаване на актива 1 1,44 

Счетоводна политика 

Сметкоплан.  

Наредба за инвентаризация. 

Създаване на процедура по 

липсващия документооборот 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

началник на отделение 

„Финанси”, 

финансов контрольор 

Липса на отговорно 

лице за дадения ак-

тив; липса на доку-

ментираност на 

процеса 

1 1,56 

Счетоводна политика 

Сметкоплан.  

Наредба за инвентаризация. 

Създаване на процедура по 

липсващия документооборот 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

началник на отделение 

„Финанси”, 

финансов контрольор 

Нарушения при 

осъществяването на 

ремонтни дейности 

на активи 

1 1,50 

Счетоводна политика 

Сметкоплан.  

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

След утвърдена заявка мате-

риалният актив се предава за 

ремонт. Качеството на ре-

монта се удостоверява с про-

токол за услугата, а цената 

ме – с фактура  

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика” 

Липса на контрол и 

документация при 

движението на ак-

тива с цел ремонт 
1 1,44 

Счетоводна политика 

Сметкоплан.  

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

След утвърдена заявка мате-

риалният актив се предава за 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

финансов контрольор 
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риска 
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ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

ремонт. Качеството на ре-

монта се удостоверява с про-

токол за услугата, а цената 

ме – с фактура  

Липса на контрол 

при осъществяване 

на ремонта 

1 0,86 

Счетоводна политика 

Сметкоплан.  

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

След утвърдена заявка мате-

риалният актив се предава за 

ремонт. Качеството на ре-

монта се удостоверява с про-

токол за услугата, а цената 

ме – с фактура  

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика” 

Липса на адекватни 

действия при конс-

татиране на недоб-

росъвестно използ-

ване на активи. 
1 1,83 

Счетоводна политика 

Сметкоплан.  

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

Инструкция за експлоатация 

(Ръководство за използване) 

на актива. 

Дисциплинарна и имущест-

вена отговорност от експлоа-

тиращия състав 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

главен юрист консулт 

Неспазване на зако-

новите изисквания 

за провеждане на 

инвентаризация 
1,25 1,28 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

Дисциплинарна и имущест-

вена отговорност от експлоа-

тиращия състав 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

главен юрист консулт 

Недобра организа-

ция на подготви-

телния етап от про-

цеса на инвентари-

зация / заповеди; 

срокове; задачи и 

т.н. 

2 1,29 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

главен юрист консулт 

Допускане на не-

точности при конс-

татиране на резул-

татите от инвента-

ризация 
2 1,32 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

Дисциплинарна и имущест-

вена отговорност от експлоа-

тиращия състав и от членове-

те на инвентаризационните 

комисии 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

главен юрист консулт 

Предлагане за брак 

на полезни активи 

 

2 1,53 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

Процедура по бракуване на 

активите. 

Дисциплинарна и имущест-

вена отговорност от експлоа-

тиращия състав и от членове-

те на комисията по брака 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

главен юрист консулт 

Възможност за зло-

употреби при из-

вършване на инвен-

таризацията и уни-

щожаване на браку-

вани активи 

1 1,63 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

Процедура по бракуване на 

активите. 

Дисциплинарна и имущест-

вена отговорност от експлоа-

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

главен юрист консулт 
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Риск 
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ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

тиращия състав, от членовете 

на инвентаризационните и 

комисии и на комисиите по 

брака 

Разработени и утвърдени 

правила за регистриране и 

докладване на сигнали за ко-

рупция и измами и послед-

ващи действия като част от 

СФУК в университета.  

Липса на контрол 

при събираемост на 

вземанията от наче-

тени МОЛ 

2 1,88 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите. 

Дисциплинарна и имущест-

вена отговорност от експлоа-

тиращия състав  

Разработени и утвърдени 

правила за регистриране и 

докладване на сигнали за ко-

рупция и измами и послед-

ващи действия като част от 

СФУК в университета 

по време на 

брака 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, 

главен юрист консулт 

Неспазване на пре-

поръки от предход-

ни инвентаризации. 
2 1,96 

Счетоводна политика при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика” 

Възможност за зло-

употреби при физи-

ческото унищожа-

ване на бракувани 

активи. 

2 1,56 

Процедура по бракуване на 

активите. 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика” 

Липса на докумен-

тация за бракуване-

то на активите. 
1 1,28 

Процедура по бракуване на 

активите. 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика” 

Нередности или не-

съответствия на 

счетоводните за-

писвания на акти-

вите и реалната 

собственост върху 

тях. 

1 1,63 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, началник на 

отделение „Финанси” 

Наличие на активи 

без балансова стой-

ност в счетоводните 

книги. 

1 1,78 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, началник на 

отделение „Финанси” 

Липса на контрол 

при осъществяване-

то на цялостния 

процес по инвента-

ризация на тези ак-

тиви. 

1 1,86 

Счетоводна политика 

Наредба за инвентаризация 

на активите и пасивите 

при необходи-

мост 

началник на отделение 

„ПУР”, 

началник на отделение 

„Логистика”, началник на 

отделение „Финанси” 

Системни неточ-

ности при счето-

водното отписване 

на активите. 

1 1,78 

Счетоводна политика при необходи-

мост 

началник на отделение 

„Финанси” 

      

ХІ – Отдел „Личен състав” 

Нарушаване на про- 2 1 Запознаване с Правилника за При обявяване Комисиите отдадени в за-
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Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

цедурите за подбор 

на академичен със-

тав. 

подбор и атестиране на ака-

демичния състав на НВУ, За-

кон за развитие на академич-

ния  състав, Закон за висшето 

образование и правилниците 

за прилагането им.  

на конкурс за 

вакантни ака-

демични длъж-

ности 

повед, Началници на ка-

тедри и департамент,  

Нарушаване на про-

цедурите за подбор 

на административен 

персонал. 2 1 

Запознаване с Правилника за 

подбор, оценка и развитие на 

административния и непре-

подавателския състав в НВУ 

„Васил Левски”и Кодекс на 

труда 

При обявяване 

на конкурс за 

вакантни длъж-

ности – адми-

нистративен и 

непреподава-

телски състав 

Комисиите отдадени в за-

повед 

 

Липса на обектив-

ност при провежда-

не  на конкурс или 

интервю. 

2 1 

Запознаване предварително с 

нормативната база и изготвя-

не на критерии за работа на 

комисиите 

При  провежда-

не  на конкурс 

или интервю за 

вакантни длъж-

ности 

Председателите на коми-

сии, отдадени в заповед 

 

Допускане на конф-

ликт на интереси 

при подбор на слу-

жители. 1.83 1 

Подписване на декларация за 

неналичие на конфликт на 

интереси съгласно чл.4, ал.4 

Правилника за подбор, оцен-

ка и развитие на администра-

тивния и непреподавателския 

състав в НВУ 

При  провежда-

не  на конкурс 

или интервю за 

вакантни длъж-

ности 

Председателите на коми-

сии, Началник служба 

„ТПО” 

Липса на деклара-

ция за имуществено 

състояние. 
2 1 

Задължение е на всеки пер-

сонално да попълни досто-

верно и предаде декларация 

за имотното си състояние 

При първона-

чално подпис-

ване на договор 

и при промяна в 

имотното със-

тояние 

Всички военнослужещи и 

служители на НВУ „В. 

Левски” 

Липса на разписан 

документ за назна-

чаване на служител 

или преподавател. 
1 1 

Изготвяне на трудов договор При спечелване 

на конкурс за 

вакантна 

акад.длъжност 

или избор на 

кандидат за ад-

министративна 

такава  

Началник служба „ТПО”, 

Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Липса на уведомле-

ние до НАП. 

1 1 

За навременно изпращане на 

уведомление до ЦУ-НАП, се 

извършват действия, съглас-

но разпоредбите на чл.63 ал.3 

от КТ 

При сключване 

на трудов дого-

вор, изменение 

на клаузите по 

него или прек-

ратяването му 

Началник служба „ТПО”, 

Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Липса на служебно 

досие на назначе-

ния. 
1 1 

Изисква се предоставянето 

на всички необходими доку-

менти за съставянето на тру-

дово досие  

преди подпис-

ването на тру-

дов договор 

Началник служба „ТПО”, 

Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Липса на обучение. 

1.57 2 

Извършване на обучение и 

първоначален инструктаж. 

Включване в курсовете за 

професионална квалифика-

ция. 

при сключване 

на трудов дого-

вор 

Длъжностно лице по 

ЗБУТ, Началник служба 

„ТПО” 

Неяснота по отно-

шение на правата и 

задълженията. 

1.83 2 

Връчване на копие от длъж-

ностната характеристика.  

 

при сключване 

на трудов дого-

вор или допъл-

нително спора-

зумение, при 

промяна на 

длъжността 

Началник служба „ТПО”, 

Старши експерт в служба 

„ТПО”, ръководител на 

съответната структура 
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Липса на ясна йе-

рархична подчине-

ност. 1.75 1 

Записване ясно и точно на 

организационните връзки и 

взаимоотношения в длъж-

ностната характеристика 

При  изготвяне 

на длъжностно-

то разписание и 

длъжностните 

х-ки 

Ръководителите на всич-

ки структури и комисия 

отдадени в заповед 

 

Липса на разписана 

длъжностна харак-

теристика. 

2.2 1 

Съгласно разпоредбите на 

чл.63 ал.3 от КТ се връчва 

разписана дл. х-ка 

При постъпване 

на служителя на 

работа 

Началник служба „ТПО” 

Липса на контрол 

при изготвяне и 

предоставяне на 

длъжностна харак-

теристика. 

2 2 

Контрол по спазване  на ор-

ганизационната заповед с 

линеен график, изготвена във 

връзка с тази дейност 

При  изготвяне 

на длъжностно-

то разписание и 

длъжностните 

х-ки 

Ръководителите на всич-

ки структури и комисия 

отдадени в заповед 

 

Несъгласуваност на 

длъжностната ха-

рактеристика с 

нормативната база. 

1.71 1 

Извършване на инструктаж и 

запознаване с нормативната 

база, преди започване на ра-

бота по изготвяне на дл. х-ки 

При  изготвяне 

на длъжностно-

то разписание и 

длъжностните 

х-ки 

Ръководителите на всич-

ки структури и комисия 

отдадени в заповед 

 

Липса на работен 

план за съответната 

година. 

2.4 1 

Запознаване с Правилника за 

подбор, оценка и развитие на 

административния и непре-

подавателския състав в НВУ 

и годишната заповед на на-

чалника на НВУ във тази 

връзка 

При атестира-

нето на служи-

телите на НВУ- 

административ-

ния и непрепо-

давателския 

състав 

Ръководителите на всич-

ки структури, имащи по-

чинени служители от тази 

категория  

Непроведени меж-

динна или заключи-

телна среща. 

1.75 1 

Контрол по спазване на и го-

дишната заповед на начални-

ка на НВУ във тази връзка 

При атестира-

нето на служи-

телите на НВУ- 

административ-

ния и непрепо-

давателския 

състав 

Ръководителите на всич-

ки структури, имащи по-

чинени служители от тази 

категория  

Липса попълнен и 

разписан формуляр 

за оценка. 

1.75 1 

Контрол по спазване изиск-

ванията на Правилника за 

подбор, оценка и развитие на 

административния и непре-

подавателския състав в НВУ 

При атестира-

нето на служи-

телите на НВУ- 

административ-

ния и непрепо-

давателския 

състав 

Ръководителите на всич-

ки структури, имащи по-

чинени служители от тази 

категория  

Непровеждане на 

атестация на слу-

жителите. 

2.25 1 

Контрол по спазване изиск-

ванията на Правилника за 

подбор, оценка и развитие на 

административния и непре-

подавателския състав в НВУ 

и годишната заповед на на-

чалника на НВУ във тази 

връзка 

При атестира-

нето на служи-

телите на НВУ- 

административ-

ния и непрепо-

давателския 

състав 

Ръководителите на всич-

ки структури, имащи по-

чинени служители от тази 

категория  

ІV.19.Липса на ана-

лиз на резултатите 

от атестацията. 

2.25 1 

Спазване изискванията на 

процедурата от Администра-

тивния модел на НВУ 

След завършва-

не на атестаци-

онния период 

Началник служба „ТПО” 

Липса на формуляр 

за оценка в досието 

на служителя или 

работника. 

2 1 

Спазване изискванията на 

Кодекса на труда и норма-

тивната уредба за трудовите 

досиета 

След завършва-

не на атестаци-

онния период 

 Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Липса на утвърден 

годишен план за 

обучение. 

1.5 2 

Изготвяне своевременно на 

годишен план за обучение. 

един път в го-

дината 

Началник служба „ТПО” 

Липса на средства 

за обучение. 1.57 2 

Запознаване на подчинените 

в съответната структура с  

новите и променени норма-

Ежеседмично Заместник началник на 

университета, декани на-

чалници на структури 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

тивни документи касаещи 

българската армия и висшето 

образование в необходимия 

обем. 

Липса на индивиду-

ални планове за 

обучение. 

1.75 2 

Изготвяне своевременно на 

индивидуалните планове за 

обучение. 

ежегодно Началници на катедри и 

департамент 

Неучастие в обуче-

ние. 

1.6 1 

Спазване на графика за кур-

совете  

При планиран 

курс и служи-

тел, чиято дл. х-

ка изисква та-

кова обучение 

Ръководителите на всич-

ки структури 

Липса на обратна 

връзка от участие в 

проведено обуче-

ние. 

1.2 1 

Изискване за предоставяне 

на копие от удостоверението 

за завършено обучение, за 

прилагането му към трудово-

то досие 

След завършва-

не на обучение 

или курс за до-

пълнителна 

квалиф. 

Ръководителите на всич-

ки структури 

Липса на атестаци-

онен формуляр. 2 1 

Предаване на атестационните 

формуляри лично от ръково-

дителите на структури  

Един път в го-

дината 

Ръководителите на всич-

ки структури 

Нарушаване на про-

цедурата за пови-

шаване в ранг/срок; 

право и др./ 

2 1 

Обсъждане на предложения 

за повишаване  

при организа-

ционно-щатни 

промени 

Ръководителите на всич-

ки структури 

Липса на докумен-

тация за отпуск. 
2.2 1 

Не спазване на  процедурите 

от Административния модел 

Ежеседмично Ръководителите на всич-

ки структури 

Несъгласуване с 

ръководител. 
2.2 1 

Не спазване на  процедурите 

от Административния модел 

Ежедневно всички служители на 

НВУ 

Разрешаване на от-

пуск при липса на 

основание. 

1.83 1 

 Не спазване на  процедурите 

от Административния модел 

Ежедневно Ръководителите на всич-

ки структури 

Нерегистриране в 

системата. 
1.85 1 

 Ежеседмично Ръководителите на всич-

ки структури 

Липса на архив на 

заповеди за отпуск. 1.71 1 

Разнасяне на ежедневните 

заповеди в линеен график за 

отпуските 

Ежедневно старши оператор  на ЕИТ 

в служба АДО 

Липса на регистър 

или невписан бол-

ничен лист в регис-

търа. 

1.42 1 

Воденето своевременно на 

регистъра за вписване на 

болничните листи 

Ежемесечно  Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Ненавременно 

представяне на 

болничния лист и 

регистъра в ТД на 

НОИ. 

1.57 1 

След съгласуване със съот-

ветния служител от отделе-

ние „Финанси”, след изпра-

тено от тях сведение за оси-

гуровките на служителите до 

НОИ 

Ежемесечно  Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Липса на докумен-

тация за прекратя-

ване. 
1.71 1 

Изготвяне в срок на предиз-

вестие и заповед за прекратя-

ване на трудовите правоот-

ношения   

прекратяване 

или освобожда-

ване на служи-

тел от работа 

Началник служба „ТПО”, 

Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Неспазване на про-

цедурата в зависи-

мост от начина  на 

прекратяване или 

освобождаване. 

1.66 1 

Запознаване с изискванията 

на Кодекса на труда и Адми-

нистративния модел на НВУ 

прекратяване 

или освобожда-

ване на служи-

тел от работа 

Началник служба „ТПО”, 

Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Неоформена корек-

тно трудова или 

пенсионна книжка. 1.33 1 

Запознаване с изискванията 

на Кодекса на труда 

При постъпване 

на работа, про-

мени в заплата, 

длъжност и при 

напускане на 

 Старши експерт в служба 

„ТПО” 



351/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

служителя  

Непредставено уве-

домление в ТД на 

НАП за прекратя-

ване на трудово 

правоотношение. 

1.33 1 

За навременно изпращане на 

уведомление до ЦУ-НАП, се 

извършват действия, съглас-

но разпоредбите на чл.63 ал.3 

от КТ 

При сключване 

на трудов дого-

вор, изменение 

на клаузите по 

него или прек-

ратяването му 

Началник служба „ТПО”, 

Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Не изготвено или 

грешно изготвено 

УП2 за Осигурите-

лен доход за време-

то на работа или 

служба. 

1.4 1 

УП-2 се изготвя от отделение 

„Финанси” 

 отделение „Финанси” 

Не изготвено или 

грешно изготвено 

УП-3 за Осигурите-

лен стаж за времето 

на работа или служ-

ба. 

1.4 1 

Запознаване с изискванията 

на Кодекса на труда и Кодек-

са за социално осигуряване 

При постъпване 

на заявление от 

служителя за 

ползване изгот-

вяне на УП-3 

 Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Неотразени в ТК 

неплатен отпук; из-

платени обезщете-

ния или основания 

за прекратяване и 

др . 

1.4 1 

Запознаване с изискванията 

на Кодекса на труда, съдебни 

решения и др. нормативна 

база. 

При постъпване 

на заявление от 

служителя за 

ползване на 

неплатен отпуск 

 Старши експерт в служба 

„ТПО” 

Неточни, неверни, 

ненавременни  или 

непълни доклади, 

касаещи билети за 

отпуск, команди-

ровки, зачисляване 

и отчисляване от 

храна и издаване на 

ВПД 

1.61 2.5 

Запознаване на личния със-

тав с процедурите, регламен-

тирани в действащия Адми-

нистративен модел на НВУ 

„В. Левски” 

Ежедневно Началници/ ръководители 

на структури 

Неокомплектоване 

на докладите с 

изискуемите доку-

менти 

1.41 2 

Запознаване на личния със-

тав с процедурите, регламен-

тирани в действащия Адми-

нистративен модел на НВУ 

„В. Левски” 

Ежедневно Началници/ ръководители 

на структури 

Неточно пренесени 

данни от докладна-

та книга на струк-

турата в докладните 

книги на универси-

тета 

1.25 2 

Запознаване на личния със-

тав с процедурите, регламен-

тирани в действащия Адми-

нистративен модел на НВУ 

„В. Левски” 

Ежедневно Началници/ ръководители 

на структури 

Неспазване на гра-

фик за годишен от-

пуск 

1.25 2 

Запознаване на личния със-

тав с график за годишен от-

пуск на НВУ „В. Левски 

Ежемесечно Началници/ ръководители 

на структури 

Изгубена служебна 

карта 

1.16 2 

Контрол на наличността на 

служебните картите, провеж-

дане на беседи за опазване и 

защита на личните докумен-

ти 

Ежемесечно Началници/ ръководители 

на структури 

Неокомплектоване 

на бройката за при-

ем на курсанти, към 

датата на прием 

1.16 2 

Окомплектоване с резерви Един път го-

дишно 

Началник ОЛС 

Неокомплектоване 

на преподаватели 

на хонорар към 

1.25 2 

Спазване на регламентирана-

та процедура в правилника за 

учебната дейност на НВУ „В. 

два пъти в го-

дината 

Началници/ ръководители 

на катедри, департаменти 

и факултети 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

предстоящата учеб-

на година 

Левски” 

ХІІ - факултет „Общовойскови” за управление 

Риск от недостиг на 

време за изпълне-

ние на  задачите 

1,11 2 

Прецизно предварително 

планиране на всички дйности 

във факултета 

Постоянен Декан, Зам.декан 

Риск от промени в 

квалификацията и 

състава на звеното 

1,5 1 

Планиране и провеждане на 

мероприятия за повишаване 

кеалификацията на акаде-

мичния състав 

Постоянен Декан, Зам.декан 

Заболяване на пре-

подавател 

1,4 2 

Поддържане на банка с ква-

лифицирани хонорувани 

преподаватели 

Постоянен НК 

Непопълнен щат 

2,42 1 

Своевременно обявяване на 

конкурси за овакантените 

длъжности 

При необходи-

мост 

Декан, НК 

Осигуряване на за-

нятия с техника 
1,66 2 

Прецизно планиране на прак-

тическите занятия с техника 

Преди началото 

на семестъра 

НК 

Непостигане на не-

обходимото качест-

во на обучение 

2,33 1 

Контрол на качеството на 

провежданите занятия 

Постоянен Декан, Зам.декан, НК 

Отклоняване на 

обучаеми от учеб-

ния процес 

1,33 2 

Намаляване на минимум от-

колоняването на обучаеми от 

учебни занятия 

Постоянен Декан, НК 

Нарушаване на мер-

ките за безопасност 

1,75 1 

Провеждане на подробни 

предварителни инструктажи 

и контрол на познаване на 

мерките за безопасност от 

всички нива и категории 

При необходи-

мост 

Преподаватели 

Рискове при работа 

с класифицирана 

информация 

1 1 

Контрол на секретните мате-

риали на всички нива 

Всеки месец Декан, НК 

Спад в мотивацията 

на обучаемите 

2 2 

Планиране и провеждцане на 

мероприятия за повишаване 

мотивацията на обучаемите 

Постоянен Декан, НК 

Спад в мотивацията 

на академичният 

състав 
3 1 

Планиране и провеждцане на 

мероприятия за повишаване 

мотивацията на академичния 

състав 

Постоянен Декан, НК 

ХІІ- 1- Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка 

Заболяване на пре-

подавател 

1,33 2.00 

- Поддържане на безопасни 

условия на труд в катедрата; 

- Поддържане на списък с 

потенциални преподаватели; 

- Препланиране на занятия. 

- постоянно 

 

- постоянно 

 

- при необхо-

димост 

- Ръководител к-ра 

„ЕОФП” 

- отговорник по СУКО в 

катедрата 

- Ръководител к-ра 

„ЕОФП” 

Наднормативна зае-

тост на преподава-

телите 
2,42 2.00 

- Наемане на хонорувани 

преподаватели; 

- Обединяване на учебните 

групи в потоци. 

- при планиране 

на учебните за-

нятия 

- Ръководител к-ра 

„ЕОФП”, председатели на 

ПМК 

Отклоняване на 

обучаеми от учеб-

ния процес 
1,5 3.00 

- Минимална служебна зае-

тост на курсантите в учебно 

време 

- постоянно - Ръководство на факул-

тет „Общовойскови” 

Проблеми с учебно-

материалнта база 

1,29 2.00 

- Изготвяне на заявки за не-

обходимите консумативи, 

материални средства и ре-

монт . 

- при необхо-

димост 

- Ръководител к-ра 

„ЕОФП”, МОЛ 

Непопълнен щат 
2,43 3.00 

- Своевременно обявяване на 

конкурси за вакантните места 

- при необхо-

димост 

- Ръководител к-ра 

„ЕОФП” 

ХІІ- 2- катедра      
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риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

„Защита на насе-

лението при бедст-

вия, аварии и ка-

тастрофи” 

Работа на модулна 

група № 4  за лик-

видиране на невз-

ривени боеприпаси 
1,66 2 

Провеждане на инструктажи 

по мерки за безопасност; 

Поддържане нивото на под-

готовката на членовете на 

модулната група чрез обуче-

ния и опреснителни занятия 

Преди действие 

на групата; 

 

Постоянно; 

Ръководител на групата 

 Недостатъчна под-

готовка на препода-

вателския състав 

1,33 1 

Повишаване на квалифика-

цията на академичния състав 

посредством участия в кур-

сове и обучения 

Постоянно Декан, НК 

 Недостатъчна 

предварителна под-

готовка на обучае-

мите за активни 

форми на занятия в 

клас. 

1 2 

Осигуряване на време за под-

готовка на обучаемите за ак-

тивни форми; 

Провеждане на групови и 

индивидуални консултации  

Седмица преди 

занятието; 

Два дни преди 

занятието 

Преподаватели 

Недостатъчна мате-

риална част за онаг-

ледяване, техничес-

ки средства и др. 

1 1 

Осигуряване на необходими-

те средства за онагледяване и 

др. 

Постоянно НК 

 Липса на контрол 

върху учебния про-

цес. 

2 1 

Повошаване нивото на конт-

рол съгласно методиката в 

НВУ 

Постоянно Декан, НК 

Работа в заразена 

среда 1 1 

Провеждане на подробни ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност 

Преди мероп-

риятието 

Преподавател, НК 

Работа с инженерни 

машини 

1,75 1 

Провеждане на подробни ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност 

Преди мероп-

риятието 

Преподавател, НК 

Работа с електри-

фицирани инстру-

менти 

1,75 1 

Провеждане на подробни ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност 

Преди мероп-

риятието 

Преподавател, НК 

Работа с взривни 

материали 

2,2 3 

Провеждане на подробни ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност 

Преди мероп-

риятието 

Преподавател, НК 

Рискове при работа 

с отровни и радио-

активни материали 

2 2 

Провеждане на подробни ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност 

Преди мероп-

риятието 

Преподавател, НК 

Продължителен 

престой в обсега на 

действие на източ-

ника за йонизиращо 

лъчение  

2 2 

Провеждане на подробни ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност 

Преди мероп-

риятието 

Преподавател, НК 

ХІІ – 3 - катедра „Организация  и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски” – Ме-

тодическо направление „Огневи системи и стрелби” 

Нарушаване на мер-

ките за безопасност 

по време на стрелба 

1,75 1,00 

Предварително се изучават 

мерките за безопасност и 

преди всяко занятие се про-

веряват  знанията на обучае-

мите по тях 

Мерките за бе-

зопасност се 

изучават 2 – 3 

дни преди заня-

тието, а преди 

началото на за-

нятието се про-

веряват  

Ръководителят на заняти-

ето 

Работа с бойна тех-

ника с изтекъл ре-

сурс 

2,25 2,00 

Допускане на бойна техника 

до стрелба след одобрение от 

компетентни органи 

1 ден преди за-

нятие 

Н-к КТП 

Механик – регулировчик 

Механик – водач 



354/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Н-к АВ - служба 

Възникване на по-

жар на стрелковия 

полигон 

2,00 3,00 

Предварително се подготвя 

материално осигуряване за 

гасене на пожар 

В деня на заня-

тието 

Ръководителят на заняти-

ето 

Неправилно взвеж-

дане на боеприпас 

при изстрел 1,66 1,00 

При подготовка и лентоване 

на боеприпаси, внимателно 

се оглеждат и при съмнение 

за неизправни такива, се от-

делят 

При подготов-

ката за стрелба 

Ръководителят на заняти-

ето 

АВ – майстор 

Н-к боесн. пункт 

ХІІ – 4 катедра „Организация  и управление на тактическите подразделения от Сухопътни войски” – так-

тика 

 Нарушаване мер-

ките за безопасност 

по време на занятие 

с повишено ниво на 

риск 
3 1 

Предварителен инструктаж 

на обучаемите един ден пре-

ди занятието; заповядване на 

мерките за безопасност не-

посредствено преди започва-

не на занятието; препитване 

на обучаемите относно поз-

наване мерките за безопас-

ност непосредствено преди 

занятието.  

Предварителен 

инструктаж – 

един ден преди 

занятието. Не-

посредствен ин-

структаж – 10 

минути преди 

започване на 

занятието. 

Ръководител на занятието 

 Техническа повре-

да на средствата за 

мултимедия 

1,33 1 

Проверка от ръководителя на 

занятието за изправността на 

необходимите му технически 

средства един ден преди за-

нятието; проверка изправ-

ността на техническите сред-

ства непосредствено преди 

самото занятие.  

Проверка един 

ден преди заня-

тието. Проверка 

изправността 10 

мин. преди са-

мото занятие 

Ръководител на занятието 

Недостатъчна сте-

пен на подготвеност 

на обучаемите 

вследствие на нео-

сигуреност с мате-

риални средства на 

полевите занятия 

3 3 

Заявяване на необходимата 

техника и имитационни 

средства. 

Ежемесечно. Ръководител на занятието 

Инцидент с неизп-

равни имитационни 

средства при про-

веждане на занятия 

с повишено ниво на 

риск 

2,5 1 

 Външен оглед на имитаци-

онните средства. Предвари-

телно организирана връзка с 

медицинския пункт. Извърш-

ване на първа медицинска 

помощ. 

Външен оглед – 

15 мин. преди 

занятието. 

Ръководител на занятието 

Пожар на тактичес-

кото учебно поле 

по време занятия с 

повишен риск 

1 1 

Предварителен инструктаж 

на обучаемите един ден пре-

ди занятието за гасене на по-

жара;  

Предварителен 

инструктаж – 

един ден преди 

занятието. 

Ръководител на занятието 

ХІІ-5- катедра „Национална и регионална сигурност” 

Риск от неизпълне-

ние на задачите 

свързани с уч. про-

цес 

1,5 1 

Сверка на разписанията с 

учебните планове, програми 

и графици за занятия на пре-

подавателите 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Риск от недостиг на 

време за изпълне-

ние на задачите 1,33 2 

Съкращаване до 10% от за-

нятията по време на плани-

ране. Изучаване на отделни 

въпроси чрез самостоятелна 

работа от обучаемите. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Риск от недооценя-

ване на сложността 

на предст. задачи 
1,16 1 

Провеждане на съвместни 

съвещания с компетентни 

специалисти. Предварителна 

оценка по детайли на предс-

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

тоящите задачи. 

Риск от промени в 

квалификацията и 

състава на звеното 

 

1,83 1 

Своевременно информиране 

за предстоящи промени или 

нововъведения в състава на 

организацията. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Временна нетру-

доспособност 

на преподавател 
1,75 3 

Осигуряване на здравословна 

среда за работа. Редовни ме-

дицински прегледи и профи-

лактични мерки. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Наднормативна зае-

тост на преподава-

телите 

2 3 

Привличане на хонорувани 

преподаватели 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Непопълнен щат 

2,5 1 

Обявяване на конкурси за 

попълване на щата. Привли-

чане на хонорувани препода-

ватели 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Отклоняване на 

обучаеми от учеб-

ния процес 
1,2 3 

Контрол на присъствието на 

обучаемите в клас от препо-

давателите и отговорните 

дежурни. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Спад в мотивацията 

на обучаемите 2,4 2 

Провеждане на беседи и оси-

гуряване на стимули за по-

вишаване на мотивацията. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Спад в мотивацията 

на академичният 

състав 

2 1 

Провеждане на беседи и оси-

гуряване на стимули за по-

вишаване на мотивацията. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Недостатъчна под-

готовка на препода-

вателския състав 1,5 1 

Осигуряване на необходима-

та литература. Разработване 

на дидактически материали и 

съгласуване с председателите 

на методически направления. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Недостатъчна пред-

варителна подго-

товка на обучаеми-

те за активни форми 

на занятия в клас. 
1,4 2 

Изготвяне на подробен план 

за изучаване на преминатата 

тематика. Осигуряване на 

допълнителна литература и 

учебно време за самоподго-

товка. Провеждане на кон-

султации и предварителен 

контрол на знанията им. Съг-

ласуване с ротните команди-

ри. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Недостатъчна мате-

риална част за онаг-

ледяване, техничес-

ки средства и др. 
1,66 2 

Осигуряване необходимата 

материална част за онагледя-

ване. Проверка изправността 

на техническите средства. 

Набавяне на необходимите 

снимки, клипове и филми. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Липса на контрол 

върху учебния про-

цес. 
1,4 1 

Съставяне на график за конт-

рол на занятията и консулта-

циите в катедрата. 

 

Преди започва-

не на процеду-

рата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Нарушаване на мер-

ките за безопасност 

 
2 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност. Провеждане на 

практически занятия по спаз-

ване на мерките за безопас-

ност и постоянен контрол. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Неосигурени заня-

тия в практическа 

среда 

1,75 2 

Предварителна заявка за не-

обходимата материална част. 

Проверка на количеството и 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

 техническото и състояние. 

Амортизиране на 

материалната база 

 

2,66 2 

Своевременно подновяване 

на материалната база. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Провеждане на за-

нятия при ограни-

чена видимост 

 

2,2 2 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност при провеждане на 

занятия при ограничена ви-

димост. Постоянен контрол. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Боравене със спе-

циализирани инст-

рументи 

 
1,75 1 

Предварителни  инструктажи 

по мерките за безопасност 

при боравене със специали-

зирани инструменти. Про-

веждане на практически за-

нятия по спазване на мерките 

за безопасност и постоянен 

контрол. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Работа със специ-

ална техника 

1,5 1 

Предварителни  инструктажи 

по мерките за безопасност 

при работа със специална 

техника. Провеждане на 

практически занятия по спаз-

ване на мерките за безопас-

ност и постоянен контрол. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Нормален темпера-

турен режим на ра-

бота в зимни и лет-

ни условия 

1,8 

 
2 

Постоянно следене на темпе-

ратурата в помещенията. 

Своевременно затопляне и 

охлаждане на помещенията. 

Смяна на местата на занятия 

в северни (южниІ кабинети. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

ХІІ – 6 -Катедра „Стопанско управление и логистично осигуряване” 

Неизпълнение на 

задачите, свързани 

с уч. процес 

 

1 1 

Анализ на причините и из-

готвяне на линеен график за 

изпълнение  

 

постоянен председатели на методи-

чески направления 

Риск от промени в   

състава на звеното 

 

1,33 

 

1 

 

Анализ на причините и из-

готвяне на план за академич-

но развитие  

постоянен РК и ПМН 

Заболяване на пре-

подавател 

 

1,6 2 

Изготвяне на бланка за преп-

ланиране на занятията 

при необходи-

мост 

  РК и ПМН 

Свръхнатовареност 

на академичния 

състав 

 

2 3 

Изготвяне на предложение за 

привличане на хоноровани 

преподаватели в съответст-

вие с плана за потенциални 

преподаватели по СУКО 

два пъти в го-

дината преди 

изготвяне на 

семестрианите 

разписания  

РК, ФС и АС 

Непопълнен щат 

 1,86 

 

1 

 

Предприемане на необходи-

мите действия за набиране и 

подбор на академичен състав 

 

в съответствие с 

изискванията на 

ЗРАС в РБълга-

рия 

РК,ФС и АС 

Неизправност в ти-

ловата техника 
2,17 

 

2 

 

Изготвяне на план за перио-

дично техническо обслужва-

не и заявка за ремонтни 

действия, съгл. Администра-

тивния модел 

в съответствие с 

процедурите по 

Администра-

тивния модел 

РК, ПМН и МОЛ 

Работа в условията 

на  ресурсен дефи-

цит 

 

2,17 

 

2 

 

Изготвяне на план за иконо-

мия на ресурси 

постоянен РК, ПМН, НФ и НФО 

Рискове при работа 1 1 Съобразяване с изискванията постоянен академичният състав на 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

с класифицирана 

информация 

 

на ЗЗКИ и съответните вът-

решни процедури 

катедрата 

Промяна в норма-

тивната уредба 

1,38 

 

1 

 

Съобразяване с настъпващи-

те промени в законовата и 

вътрешнонормативната 

уредба 

постоянен академичният състав на 

катедрата 

ХІІ-7-Катедра” КИС” 

Продължителен 

престой в обсега на 

действие на източ-

ник на радиоизлъч-

ване (силно елект-

ромагнитно поле) 

1,75 2 

Повишаване на натрени-

раността на екипите. Нама-

ляване на времето за престой. 

постоянен Преподаватели 

Риск от работа с ви-

соко напрежение 

при полеви занятия 

1,5 1 

Повишаване на изискванията 

и натренираността на обуч-

те. 

постоянен Преподаватели 

Риск при работа с 

тежки кабели 
1,5 1 

Повишаване на натренира-

ността на екипите. 

постоянен Преподаватели 

ХІІ- 8-катедра „Разузнаване” 

Осигуряване на за-

нятия с техника 

 

1,67 2 

Контрол на заявяването на 

необходимата техника.  

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Неосигурени заня-

тия в практическа 

среда 

 

2,33 2 

Предварителна заявка за не-

обходимата материална част. 

Проверка на количеството и 

техническото и състояние. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Нарушаване на мер-

ките за безопасност 

 
1,75 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност. Провеждане на 

практически занятия по спаз-

ване на мерките за безопас-

ност и постоянен контрол. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Изпълнение на па-

рашутни скокове 
2 2 

Предварителна теоретична и 

практическа подготовка за 

изпълнение на парашутни 

скокове. 

Един месец пре-

ди провеждане 

на процедурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Работа с имитаци-

онни средства 

2,33 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност при работа с ими-

тационни средства. Провеж-

дане на практически занятия 

по спазване на мерките за бе-

зопасност и постоянен конт-

рол. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Работа с оръжие 

1,66 2 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност. Контрол и про-

верка на оръжието. Строг от-

чет на боеприпасите. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Разузнаване с ма-

шини 
1 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност при работа с ра-

зузнавателните машини. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Развръщане на АФС 

на станциите 1,75 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност при работа с АФС. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Заземяване на стан-

циите 1,33 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност при заземяване. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 
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1 2 3 4 5 6 

Устройване на ла-

гер 
1,5 2 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност при устройване на 

лагер. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Разузнаване на вод-

на преграда 

1,33 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност при разузнаване и 

преодоляване на водна прег-

рада. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Работа на високи 

обекти 
2,2 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност при височинна 

дейност. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Опасност от токов 

удар 

1,33 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност. Провеждане на 

практически занятия по спаз-

ване на мерките за безопас-

ност и постоянен контрол. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Опасност от облъч-

ване от РЛС 

1,33 1 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност. Провеждане на 

практически занятия по спаз-

ване на мерките за безопас-

ност и постоянен контрол. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Работа при ниски 

температури 

1,5 2 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност. Провеждане на 

практически занятия по спаз-

ване на мерките за безопас-

ност и постоянен контрол. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

Работа при високи 

температури 

1,5 2 

Предварителни изпити и ин-

структажи по мерките за бе-

зопасност. Провеждане на 

практически занятия по спаз-

ване на мерките за безопас-

ност и постоянен контрол. 

Преди провеж-

дане на проце-

дурата 

Отговорника за провеж-

дане на процедурата 

ХІІІ - Служба „Военно обучение” 

Неточности при 

обобщаване на  

предложения за ме-

роприятията, пред-

видени за изпълне-

ние през съответния 

месец и необходи-

мите  таблици и 

графици, необхо-

дими за изготвяне 

на плана за работа 

на НВУ за съответ-

ния месец. 

1,3 1,5 

Сравняване на обобщената 

заявка с отделните заявки на 

структурите. 

Преди белови-

ране на доку-

ментите 

Пом.-началник на служба 

Ст. специалист 

Неточности при из-

готвяне  на плана за 

работа на НВУ за 

съответния месец. 

1,37 1,5 

Навреме подаване на инфор-

мация от факултетите, пред-

варително съгласувана и 

проверена с отговорниците 

по раздели. 

Преди белови-

ране на плана 

Пом.-началник на служба 

Ст. специалист 

Грешки при обоб-

щаване на заявките 

за използване на 

стрелковите поли-

гони на НВУ 

1,25 1,5 

Сравняване на обобщената 

заявка с отделните заявки на 

структурите. 

Преди разра-

ботване на гра-

фика за стрел-

бите 

Пом.-началник на служба 
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Грешки при разра-

ботване на график 

за провеждане на 

стрелбите. 

1,1 1,5 

Проверка на датите в заявки-

те за ползване на полигоните 

Преди разра-

ботване на гра-

фика за стрел-

бите 

Пом.-началник на служба 

 

Грешки при изгот-

вяне на заявката до 

сектор "ВРВД", от-

носно използване 

на въздушното 

пространство в зона 

LBD - 208 - "Беля-

ковец". 

1,33 1 

Проверка на датите в заявки-

те за ползване на полигоните 

Преди изготвя-

не на заявката 

Ст. специалист 

Неточности при 

разработване запо-

вед на началника на 

НВУ “В. Левски”, 

относноизползване-

то и отчитането на 

халосни боеприпаси 

и имитационни 

средствапо време на 

полевите занятия  в 

НВУ “Васил Левс-

ки”. 

1,14 2 

Сравняване на обобщената 

заявка с отделните заявки на 

структурите. 

Преди разра-

ботване на за-

поведта 

Ст. специалист 

Неточности при из-

готвяне на уведо-

мителни писма до 

селата в непосредс-

твена близост до 

учебните полигони 

относно провежда-

не на стрелбите. 

1,6 2 

Сравняване на датите с дати-

те в графика за провеждане 

на стрелбите 

Преди изготвя-

не на писмата 

Пом.-началник на служба 

Неточности при из-

готвяне на заповед 

на началника на 

НВУ "В.Левски", 

относно организи-

ране и провеждане 

на комплексно так-

тическо учение. 

1,07 2 

Съвместно разработване на 

заповедта с Групата за пла-

ниране на учението, начал-

ниците на отдели и служби и 

декани на факултети. 

До изготвяне на 

заповедта 

Пом.-началник на служба 

Неточности при из-

готвяне заповеди за 

организация и про-

веждане на изпити с 

кадетите и сержан-

тите, обучавани в 

ПСК. 

1 1 

Предварително уточняване 

на необходимите дани с Ди-

ректора на ПСК 

До изготвяне на 

заповедта 

Пом.-началник на служба 

Неточности при из-

готвяне на програма 

за подготовка на 

Групи съветници. 

1,6 2 

Обобщаване на програмата 

съвместно с групата за раз-

работване и началника на 

ЦПКУМОИО 

До изготвяне и 

утвърждаване 

на програмата 

Пом.-началник на служба 

Неточности при из-

готвяне на заповед 

за подготовка на 

Групите съветници. 

1,5 2 

Съгласуване на заповедта с 

началници на отдели и служ-

би  

Преди готов-

ност за подпис 

Пом.-началник на служба 

Неточности при 

обобщаване на про-

токолите от прове-

дените изпити при 

завършване на кур-

сове за следдип-

1 1 

Сравняване на оценките от 

протоколите по класни с тези 

в обобщените протоколи 

При изготвяне 

на протоколите 

Ст. специалист 
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ломна квалифика-

ция в ПСК. 

Грешки  при отчи-

тане в СУКО на 

учебната натоваре-

ност на инструктор-

ско-

преподавателския 

състав, провеждащ 

занятия в ПСК. 

1,6 2 

Доуточняване с представите-

ли от ПСК на спорни данни в 

бланките за отчитане на про-

ведените занятия 

При нужда пре-

ди въвеждане 

на данните  

Ст. специалист 

Грешки при изгот-

вяне на писма, 

свързани с военното 

обучение. 
1,29 2 

Съгласуване на съдържание-

то със зам.-началници на 

Университета, началници на 

отдели и декани на факулте-

ти според спецификата на 

документа. 

При изготвяне 

на документите 

Пом.-началник на служба 

Ст. специалист 

Неточности при 

разработване на 

докладни записки, 

писма, сведения и 

справки до старши 

инстанции. 

1,67 2 

Съгласуване на съдържание-

то със зам.-началници на 

Университета, началници на 

отдели и декани на факулте-

ти според спецификата на 

документа. 

При изготвяне 

на документите 

Пом.-началник на служба 

Ст. специалист 

Факултет „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС“ 

І - Служба „Административно осигуряване“ 

Непълна докумен-

тацията на длъж-

ностните лица от 

вътрешния наряд и 

службата във Фа-

култета и района  

2 1,3 

Контрол при изготвянето на 

документи и при приемане-

то/сдаването им от длъжнос-

тните лица от вътрешния на-

ряд и службата във Факулте-

та и района 

При изготвяне-

то – в началото 

на календарната 

година. 

При приемане-

то/сдаването - 

ежедневно 

Заместник-декан на Фа-

култета (ЗДФ) 

Слаба организация 

на гарнизонни ме-

роприятия 
2 1,4 

Добра комуникация между 

държавните институции 

При провежда-

не на гарнизон-

ни мероприятия 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и ЗДФ 

Пропуски в осигу-

ряване изпълнение-

то на задачите по 

текущата кореспон-

денция 

2 1,1 

Дейности за правилно пла-

ниране по приоритети на те-

кущите задачи 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Слаба организация 

на контактите на 

ръководството на 

Факултета с дър-

жавната и местна 

администрация и 

други институции и 

организации 

1,8333

33333 
1,1 

Поддържане на постоянни 

контакти със служителите от 

държавната и местна адми-

нистрация и други институ-

ции и организации 

Ежеседмично Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Занижен контрол за 

състоянието на отб-

ранителните про-

дукти, вписване на 

резултатите от про-

верката в отчетните 

книги и доклад до 

декана на Факулте-

та  

2 1 

Спазване на мероприятията, 

залегнали в плана на Факул-

тета за месеца.  

Съгласно ме-

сечният план 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 
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Пропуски в изгот-

вянето на месечни 

заявки за финансо-

ви и материални 

средства 

1,75 1,3 

Навременно получаване на 

информация за необходими 

материали. 

Ежемесечно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Изпълнение на ме-

сечните заявки за 

закупуване на про-

дукти/услуги по от-

делните параграфи 

2,2 1,4 

Контрол върху разрешените 

заявки. 

Ежемесечно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Неправомерно от-

дадени под наем 

имоти  - липса на 

изискваща се доку-

ментация. 

2 1,3 

Контрол върху договорните 

условия и фактическото от-

даване на имота 

При извършва-

не на приемо-

предавателни 

действия при 

сключен дого-

вор за наем. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Неправомерно от-

дадени под наем 

имоти  - на неотго-

варящо на изисква-

нията физическо 

или юридически 

лице. 

1,57 1,8 

Контрол върху договорните 

условия и фактическото от-

даване на имота 

При извършва-

не на приемо-

предавателни 

действия при 

сключен дого-

вор за наем. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Нарушения при оп-

ределяне на конк-

ретната процедура - 

търг или конкурс. 1,83 1,5 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с управление-

то на държавната собстве-

ност. 

При извършва-

не на процедури 

при определяне 

на конкретната 

процедура - 

търг или кон-

курс. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Неясна или тенден-

циозно изготвена 

тръжна документа-

ция. 
1,75 1,4 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с управление-

то на държавната собстве-

ност и ЗОП. 

При извършва-

не на процедури 

при определяне 

на конкретната 

процедура.  

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на договор за 

наем. 2,2 1,3 

Сезиране органите на ръко-

водството на НВУ и Факул-

тета 

При липса на 

договор за наем. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Липса на адекватна 

счетоводна отчет-

ност на сумите за 

наем. 
2 1,2 

Сезиране органите на ръко-

водството на НВУ и Факул-

тета 

При липса на 

адекватна сче-

товодна отчет-

ност на сумите 

за наем. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Липса на контрол 

върху изпълнението 

на условията по до-

говор. 

1,71 1,6 

Контрол върху договорните 

условия и фактическото със-

тояние 

При липса на 

контрол върху 

изпълнението 

на условията по 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на контрол 

върху плащанията. 2,2 1,7 

Контрол върху договорните 

условия и фактическото със-

тояние 

При липса на 

контрол върху 

плащанията. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Нереални наемни 

цени. 

1,6 1,5 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с управление-

то на държавната собстве-

ност. 

При извършва-

не на процедури 

при определяне 

на наемните це-

ни за недвижим 

имот. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на анекс при 

промяна в условия-

та на договора. 
1,8 1,2 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с материята, 

уреждаща договорните от-

При промяна в 

условията на 

договора. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 
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ношения. 

Липса на проучва-

ния във връзка с 

процеса. 2 1 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с материята, 

уреждаща договорните от-

ношения. 

При проучвания 

във връзка с 

процеса. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия. 

Опорочаване на 

процедурата при 

оценка от лицензи-

ран оценител. 

2,2 1 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с материята, 

уреждаща договорните от-

ношения. 

При процедура 

за оценка от ли-

цензиран оце-

нител. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия. 

Предприемане на 

действия по разпо-

реждане с имот без 

необходимата про-

цедура. 

1,4 1,5 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с управление-

то на държавната собстве-

ност. 

При извършва-

не на действия 

по разпорежда-

не с имот 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на надзор 

/контрол/ при про-

веждане на проце-

дурата, а и след 

приключването й. 

1,67 1,5 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с материята, 

уреждаща договорните от-

ношения. 

При провежда-

не на процедура 

и след прик-

лючването й. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Нереална оценка на 

придобития имот. 
1,57 1 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с управление-

то на държавната собстве-

ност и ЗЗД. 

При извършва-

не на действия 

по придобиване 

на имот 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Ненавременно зап-

рихождаване на 

имота. 1,75 1 

Спазване на финансовото за-

конодателство и Счетовод-

ния документооборот. 

При ненавре-

менно запри-

хождаване на 

имота. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на застрахов-

ка на имота при на-

ложителна такава. 

1,6 1 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с управление-

то на държавната собстве-

ност 

В  началото на 

всяка календар-

на година или 

след изтичане 

на застрахова-

телния договор 

за имота. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 

Нарушения при сто-

панисването и кон-

трола на отдадените 

имоти и сграден 

фонд. 

1,2 1 

Спазване на вътрешните нор-

мативни актове относно сто-

панисването и контрола на 

отдадените имоти и сграден 

фонд. 

Ежемесечно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Нарушаване на про-

цедурата при от-

писване на имот. 2 1 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с управление-

то на държавната собстве-

ност и Счетоводния доку-

ментооборот. 

При започване 

на процедурата 

за отписване на 

имот. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Неправилно опре-

деляне на норма-

тивната база за про-

веждане на проце-

дурата. 

2 1,5 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с управление-

то на държавната собстве-

ност и Счетоводния доку-

ментооборот. 

При започване 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на оторизи-

рано лице за сключ-

ване на сделки под 

праговете. 

2,2 1 

Спазване на законодателст-

вото при сключване на сдел-

ки под праговете. 

При сключване 

на сделки под 

праговете. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 



363/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Опорочаване на 

процедурата чрез 

неосигуряване на 

конфиденциалност 

на информацията, 

от предоставена от 

кандидатите. 

2,2 1,5 

Подбор на персонала при 

провеждане на процедурите.  

При започване 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Несъответствие на 

правното основание 

с избора на вида 

процедура. 

1,83 1 

Спазване на законодателст-

вото. 

При започване 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Неспазване на изис-

кванията към обяв-

лението, поканата 

или документацията 

за участие. 

2,14 1,3 

Спазване на законодателст-

вото и сроковете, залегнали 

във вътрешните актове по 

процедурата. 

При провежда-

не на процеду-

рата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на публич-

ност при откриване 

на процедурата. 

2 1 
Спазване на законодателст-

вото. 

При откриване 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 
Неосигуряване на 

предвидените в за-

кона  средства за 

подаване на доку-

ментацията за учас-

тие от кандидатите. 

1,63 1,2 

Спазване на законодателст-

вото. 

При откриване 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на подписани 

декларации по чл.35 

от ЗОП от длъжнос-

тното лице и от чле-

новете на комисия-

та. 

1,625 1 

Спазване на ЗОП. При започване 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Неспазване на сро-

ковете съгласно 

ЗОП. 1,5 1,2 

Спазване на ЗОП. При започване 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на обектив-

ност при оценяване 

на офертите. 2 1 

Спазване на ЗОП. При провежда-

не на процеду-

рата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Незаконосъобраз-

ност на процедура-

та по оценяване. 1,33 2 

Спазване на ЗОП. При провежда-

не на процеду-

рата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Нередности по из-

пълнявани общест-

вени поръчки 1 1,1 

Спазване на ЗОП. При изпълнение 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Липса на контрол 

при изпълнение. 1 1,3 

Спазване на ЗОП. При изпълнение 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Сключване на до-

пълнително спора-

зумение към дого-

вор за обществена 

поръчка. 

1 1,3 

Спазване на законодателст-

вото, свързано с материята, 

уреждаща договорните от-

ношения. 

При промяна в 

условията на 

договора. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ 



364/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Извършване  на 

плащане без необ-

ходимите докумен-

ти. 

1 1,4 

Спазване на законодателст-

вото и Счетоводния доку-

ментооборот. 

При извършва-

не на плащане-

то. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Извършване на 

двойно плащане за 

една дейност по до-

говор. 

1 1,6 

Спазване на законодателст-

вото и Счетоводния доку-

ментооборот. 

При извършва-

не на плащане-

то. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Тенденциозно под-

готвена конкурсна 

програма при про-

веждане на проце-

дура конкурс за 

проект. 

1 1,6 

Спазване на ЗОП. При провежда-

не на процеду-

рата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Нарушения при 

класиране на кон-

курсните проекти. 
1 1,6 

Спазване на ЗОП. При провежда-

не на процеду-

рата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Нарушаване на 

тръжната процедура 

при провеждане на 

публичен търг. 

2 1 

Спазване на ЗОП. При провежда-

не на процеду-

рата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Неспазване на фор-

малните организа-

ционни стъпки при 

непосредственото 

провеждане на тър-

га. 

2 1 

Спазване на ЗОП. При провежда-

не на търга. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Неосигурена кон-

феденциалност на 

информацията. 1 2 

Подбор на персонала при 

провеждане на процедурите.  

При започване 

на процедурата. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и комисия 

Нерегламентиран 

достъп на служите-

лите до базата дан-

ни. 
2,14 1,2 

Спазване на ЗЗКИ и другите 

нормативни и поднорматив-

ни актове, свързани със за-

щитата на КИ. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 

Предоставяне на 

пароли за достъп на 

други лица. 
2 1,5 

Спазване на ЗЗКИ и другите 

нормативни и поднорматив-

ни актове, свързани със за-

щитата на КИ. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 

Нерегламентиран 

достъп до програм-

ни продукти. 

2,4 1,2 

Спазване на ЗЗКИ и другите 

нормативни и поднорматив-

ни актове, свързани със за-

щитата на КИ. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 



365/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Неинформираност 

на служителите във 

връзка с техните от-

говорности при ра-

бота с лични данни 

и информация. 

1,625 1,5 

Спазване на ЗЗЛД и другите 

нормативни и поднорматив-

ни актове, свързани със за-

щитата на личните данни. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 

Работа с външни за 

организацията но-

сители на информа-

ция. 
1,5 1 

Спазване на ЗЗЛД, ЗЗКИ и 

другите нормативни и под-

нормативни актове, свързани 

със защитата на КИ. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 

Инсталиране на не-

лицензиран софту-

ер. 
2 1,5 

Спазване на ЗЗКИ и другите 

нормативни и поднорматив-

ни актове, свързани със за-

щитата на КИ и защитата на 

интелектуалната собстве-

ност. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 

Сваляне на музика, 

филми и други, за-

щитени от Закона за 

авторското право. 
1,33 2 

Спазване на нормативните и 

поднормативни актове, свър-

зани със защитата на инте-

лектуалната собственост и 

авторските права. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно  осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 

Липса на правила за 

работа в интернет. 

1 1,2 

Спазване на ЗЗКИ и другите 

нормативни и поднорматив-

ни актове, свързани със за-

щитата на КИ. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 

Публикуване на 

информация в ин-

тернет пространст-

вото без разписани 

процедури и разре-

шения. 

1 1,2 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ, ЗЗКИ и 

другите нормативни и под-

нормативни актове, свързани 

със защитата на КИ. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията. 

Копиране на доку-

менти 

1 1,3 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията, служителите от 

служба „Административ-

но осигуряване“. 



366/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Редактиране на кни-

ги 

1 1,2 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията и старши експерт 

в служба „Администра-

тивно осигуряване“. 

Редактиране на 

учебни пособия 

1 1,2 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията и старши експерт 

в служба „Администра-

тивно осигуряване“. 

Редактиране на за-

поведи 

1 1,5 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията и старши експерт 

в служба „Администра-

тивно осигуряване“. 

Редактиране на пис-

ма 

1 1,7 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията и старши експерт 

в служба „Администра-

тивно осигуряване“. 

Изготвяне на рек-

ламни материали 

2 1 

Стриктно спазване на указа-

нията, дадени от началника 

на НВУ и декана на Факулте-

та. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията, служителите от 

служба „Административ-

но осигуряване“. 

Отпечатване на до-

кументи 

2 1 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията, служителите от 

служба „Административ-

но осигуряване“. 



367/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Отпечатване на 

книги 

1 2 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията, служителите от 

служба „Административ-

но осигуряване“. 

Отпечатване на 

учебни пособия 

2,14 1 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията, служителите от 

служба „Административ-

но осигуряване“. 

Отпечатване на 

писма 

2 1,5 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията, служителите от 

служба „Административ-

но осигуряване“. 

Изготвяне на пре-

зентации 

2,4 1,5 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ, ЗЗКИ и 

другите нормативни и под-

нормативни актове, свързани 

със защитата на КИ. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията и старши специ-

алист в служба „Адми-

нистративно осигурява-

не“. 

Обработка на фил-

ми 

1,62 1,5 

Спазване на нормативните и 

поднормативни актове, свър-

зани със защитата на инте-

лектуалната собственост и 

авторските права. 

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“, той и служител от 

административното звено 

по сигурност на инфор-

мацията и старши специ-

алист в служба „Адми-

нистративно осигурява-

не“.. 

Изготвяне на заявка 

за материали 
1,5 1,2 

Спазване на Административ-

ния модел  

Ежедневно Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и заявителят. 



368/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Несъответствие на 

доставката със зая-

веното 2 1 

Контрол при получаване на 

доставката. 

Ежедневно Началникът на служба 

„Административно оси-

гуряване“ и получателят. 

Липса на съответ-

ната документация 

за получаване и 

предаване на актива 
1,33 2 

Спазване на Счетоводния до-

кументооборот. 

При получаване 

и предаване на 

актива 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и получате-

лят/предавачът. 

Липса на отговорно 

лице за дадения ак-

тив; липса на доку-

ментираност на 

процеса 

1 1,1 

Спазване на Административ-

ния модел и Счетоводния до-

кументооборот. 

При получаване 

и предаване на 

актива 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и получате-

лят/предавачът. 

Получаване на ма-

териали 
1 1,2 

Спазване на Административ-

ния модел и Счетоводния до-

кументооборот. 

При получаване 

на материали 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и получателят. 

Раздаване на мате-

риали 

1 1,3 

Спазване на Административ-

ния модел и Счетоводния до-

кументооборот. 

При раздаване 

на материали 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и старши специа-

лист в служба „Админис-

тративно осигуряване“. 

Обработка на от-

четни документи 
1 1,4 

Спазване на Административ-

ния модел и Счетоводния до-

кументооборот. 

При получава-

не/раздаване на 

материали 

Старши специалист в 

служба „Административ-

но осигуряване“. 

Липса на адекватни 

действия при конс-

татиране на недоб-

росъвестно използ-

ване на активи. 

1 1,5 

Спазване на Административ-

ния модел и докладване по 

команден ред. 

При констати-

ране на недоб-

росъвестно из-

ползване на ак-

тиви. 

Старши специалист в 

служба „Административ-

но осигуряване“. 

Неспазване на зако-

новите изисквания 

за провеждане на 

инвентаризация 
1 1,6 

Спазване на Административ-

ния модел, Счетоводния до-

кументооборот и заповедите 

на началника на НВУ и дека-

на на Факултета. 

При провежда-

не на инвента-

ризацията, съг-

ласно заповяда-

ните срокове. 

Комисията за провеждане 

на инвентаризация 

Недобра организа-

ция на подготви-

телния етап от про-

цеса на инвентари-

зация / заповеди; 

срокове; задачи и 

т.н. 

1 1,7 

Спазване на Административ-

ния модел, Счетоводния до-

кументооборот и заповедите 

на началника на НВУ и дека-

на на Факултета. 

При подготов-

ката за провеж-

дане на инвен-

таризацията, 

съгласно запо-

вяданите сроко-

ве. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и началник на 

служба „Логистично оси-

гуряване“. 

Допускане на не-

точности при конс-

татиране на резул-

татите от инвента-

ризация 
2 1,6 

Спазване на Административ-

ния модел, Счетоводния до-

кументооборот и заповедите 

на началника на НВУ и дека-

на на Факултета. 

При провежда-

не на инвента-

ризацията, съг-

ласно заповяда-

ните срокове. 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и старши специа-

лист в служба „Админис-

тративно осигуряване“. 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Предлагане за брак 

на полезни активи 

2 1,5 

Спазване на Административ-

ния модел и Счетоводния до-

кументооборот. 

При предлагане 

за брак на по-

лезни активи 

Началник на служба „Ад-

министративно осигуря-

ване“ и старши специа-

лист в служба „Админис-

тративно осигуряване“. 

ІІ - СЛУЖБА „ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС” 
Непълно съгласува-

не на разписанията 

за занятията от пре-

подавателите 

1,4 2 

Осигуряване на преподавате-

лите чрез Началниците на ка-

тедри 

Май, юни 

Ноември де-

кември 

Старши експерт 

Грешки при изгот-

вяне на разписания-

та за занятията по 

семестри 

1,2 1 

Повишаване на контрола при 

попълване на заявките и из-

готвяне на разписанията 

Май, юни 

Ноември де-

кември 

Старши експерт 

Неточности и греш-

ки при кореспон-

денция с военно 

формирование 

54060 относно въз-

можността за из-

ползване на стрел-

кови полигон „Див-

дядово” за съответ-

ния месец. 

1,4 1 

Предварителна планировка с 

отговорника на стрелкови 

полигон „Дивдядово” 

постоянен Началник на службата 

Неточности при из-

готвяне на годиш-

ния доклад за със-

тоянието на факул-

тета, ежегодния 

доклад за резулта-

тите от дейността 

на факултета с фи-

нансовите и нату-

ралните показатели 

и отчет-анализ за 

резултатите от 

учебно-

възпитателния про-

цес за летния се-

местър 

1 1 

Подобряване взаимодействи-

ето между старши експертите 

в служба „Осигуряване на 

учебния процес” и Начални-

ците на катедри 

постоянен Старши експерт 

Пропуски при раз-

работването на  

план за работа за 

съответния месец 

на факултет „Арти-

лерия, ПВО и 

1 1 

Подобряване взаимодействи-

ето между началниците на 

катедри, началниците на 

служби и началника на 

служба „Осигуряване на 

учебния процес” 

постоянен Началник на службата 

Грешки и пропуски 

при изготвяне заяв-

ка относно използ-

ване на въздушното 

пространство в зона 

LBD – 215 „Марко-

1,29 1 

Подобряване взаимодействи-

ето между началниците на 

катедри, командира на бата-

рея „Курсанти” и началника 

на служба „Осигуряване на 

учебния процес” 

постоянен Началник на службата 

Грешки при извър-

шване на процедура 

за изплащане на 

стипендии и помо-

щи. 

1,37 1 

Повишаване на контрола при 

обработка на документите на 

обучаемите отговарящи на 

изискванията за получаване 

на стипендия 

постоянен Старши експерт 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Неточности при из-

готвяне решението 

на Факултетния съ-

вет и предложение 

за изготвяне запо-

веди на началника 

на НВУ “В. Левски” 

за отстраняване, от-

писване, прекъсване 

на обучението за 

определен срок на 

студенти, за възста-

новяване на студен-

тски права 

1,2 2 

Запознаване с настъпилите 

изменения на правилниците 

и законите от старши експер-

та изготвящ документа и 

контрол от началника на 

службата. 

постоянен Старши експерт 

Пропуски в органи-

зацията и реда за 

участие на студенти 

от факултет  “Арти-

лерия, ПВО и КИС” 

в студентски брига-

ди в чужбина. 

1,5 1 

Запознаване със заповедите и 

регламентиращите докумен-

ти за участие на студенти в 

студентски бригади в чужби-

на 

Март, април Старши експерт 

Неточности при 

вземане на решение 

от факултетния съ-

вет и предложение  

за за избор на  

„асистент (препода-

2 1 

Запознаване с регламенти-

ращите документи за избор 

на  „асистент (преподавател). 

постоянен Старши експерт 

Пропуски в работа-

та на комисията за 

провеждане на кон-

курс за „асистент 

(преподавател)” 

3 1 

Запознаване с регламенти-

ращите документи за про-

веждане на конкурс за  

„асистент (преподавател). 

постоянен Старши експерт 

Пропуски при про-

учване мнението на 

обучаемите, във 

връзка с атестира-

нето на научно-

преподавателския 

2 1 

Подобряване на предвари-

телната подготовка при про-

веждане на анкетата за про-

учване мнението на обучае-

мите 

постоянен Началник на службата 

Старши експерт 

Затруднения при  

допълнително зап-

лащане на препода-

вателите, които са 

на основен договор 

във факултет  “Ар-

тилерия, ПВО и 

КИС” и са провели 

занятия за обучение 

в ОКС „магистър”  

1,83 2 

Подобряване взаимодействи-

ето между ръководителите на 

екипи за обучение на студен-

ти в ОКС „магистър”, начал-

ниците на служби и начални-

ка на служба „Осигуряване 

на учебния процес” 

постоянен Началник на службата 

Старши експерт 

Затруднения при 

събиране и обобща-

ване на възложена-

та учебна натоваре-

ност на преподава-

тели и катедри във 

2,17 1 

Подобряване взаимодействи-

ето между началниците на 

катедри, и началника на 

служба „Осигуряване на 

учебния процес” при изгот-

вяне на учебната натоваре-

постоянен Старши експерт 

Затруднения при 

изготвяне ведомос-

тите за хонорувани-

те преподаватели и 

представянето им в 

отделение  "Финан-

1,5 1 

Подобряване взаимодействи-

ето между началниците на 

катедри, НС „Осигуряване на 

учебния процес”, НС „Личен 

състав” и НО „Финанси” при 

определяне на хонорарите. 

постоянен Старши експерт 

Пропуски в списъка 

на курсовете за ква-

лификация, които 

ще бъдат включени 

в регистъра на кур-

совете 

1,67 1 

Предварително планиране на 

курсовете които ще се про-

веждат във факултета. 

постоянен Началник на службата 

Старши експерт 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Неточности в отче-

та на проведените 

курсове за следдип-

ломна квалифика-

ция 

1 1 

Повишаване на контрола при 

изготвяне на необходимата 

документация след завърш-

ване на курса. 

постоянен Началник на службата 

Старши експерт 

Изкуствено съкра-

щаване сроковете за 

разработване про-

токолите на Общо-

то събрание и Фа-

култетния съвет  

1,8 2 

Осигуряване на неоходимото 

време за разработване прото-

колите на Общото събрание 

и Факултетния съвет от 

старши експерта в службата. 

постоянен Старши експерт 

Затруднения при 

разработване про-

ектоплана за дневен 

ред за работа на 

Факултетния съвет. 

1,5 2 

Предварителна подготовка и 

определяне на дневния ред за 

работа на Факултетния съвет. 

постоянен Старши експерт 

Затруднение при 

събиране и обра-

ботване документи-

те за  ДИ и ЗДР 

1,67 2 

Повишаване на контрола по 

представяне на изпитните 

протоколи от изпитните ко-

мисии. 

Юни, юли 

Октомври 

ноември 

Старши експерт 

Затруднение при 

поддържане на 

електронната част 

на "Системата за 

управление и под-

държани качеството 

1,6 2 

Подобряване взаимодействи-

ето между старши експерта в 

служба „Осигуряване на 

учебния процес” и назначе-

ните лица за въвеждане на 

данните в катедрите. 

постоянен Старши експерт 

Грешки при изгот-

вяне на докладни 

записки, писма, 

сведения, справки  

до старши инстан-

1 1 

Предварително изясняване на 

поставената задача за изгот-

вяне на документите до 

старши инстанции. 

постоянен Началник на службата 

Старши експерт 

ІІІ - СЛУЖБА „ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ“ 

Освобождаване от 

излишни материал-

ни средства. 

1,56 1 

Спазване на заповед на ми-

нистъра на отбраната № ОХ-

17/11.01.2011 г. 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, старши експерт в 

служба „Логистично оси-

гуряване”. 

Извършване брак на 

материални запаси. 

2 2 

Спазване на заповед на ми-

нистъра на отбраната № ОХ-

17/11.01.2011 г 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, старши експерт в 

служба „Логистично оси-

гуряване”. 

Извършване го-

дишна инвентари-

зация на отбрани-

телни продукти 

(материални запаси 

и дълготрайни ак-

тиви). 

2 1 

Спазване на счетоводен до-

кументооборот в министерс-

твото на отбраната, българс-

ката армия и структурите на 

пряко подчинение на минис-

търа на отбраната 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, Старши експерт в 

служба „Логистично оси-

гуряване, Старши специа-

листи на катедри. 

Изготвяне анализ за 

извършена инвен-

таризация. 
1,83 1 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета. 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Главен счетоводител в 

служба „Финанси” 

Провеждане на за-

нятие с материално 

отговорните лица 

по водене отчета на 

материалните запа-

си и дълготрайни 

2 1 

Стриктно спазване на указа-

нията дадени от началника на 

НВУ и декана на факултета 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

активи. 

Извършване на 

сверка по отчета на 

видовете имущест-

ва. 
1,75 1,2 

Спазване на счетоводен до-

кументооборот в министерс-

твото на отбраната, българс-

ката армия и структурите на 

пряко подчинение на минис-

търа на отбраната 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване” 

Настаняване на обу-

чаеми в студентско-

то общежитие на 

факултет „А, ПВО и 

КИС”. 

2,2 1,1 

Спазване на правилник за 

управлението, условията и 

реда за настаняване, ползва-

нето и вътрешния ред в сту-

дентските общежития на 

НВУ ”В. Левски” 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, Старши експерт в 

служба „Логистично оси-

гуряване 

Прекратяване на 

ползването и осво-

бождаване на сту-

дентското общежи-

тие на факултет „А, 

ПВО и КИС”. 

2 3,1 

Спазване на правилник за 

управлението, условията и 

реда за настаняване, ползва-

нето и вътрешния ред в сту-

дентските общежития на 

НВУ ”В. Левски” 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, Старши експерт в 

служба „Логистично оси-

гуряване 

Изготвяне на обоб-

щена заявка за пот-

ребността от веще-

во имущество за во-

еннослужещите от 

НВУ „В. Левски”. 

1,57 1,8 

Спазване на заповед на ми-

нистъра на отбраната № ОХ-

73/01.02.2011 г 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, Командир на батарея 

„Курсанти” 

Определяне пот-

ребността от уни-

формено облекло. 
1,83 1,7 

Спазване на заповед на ми-

нистъра на отбраната № ОХ-

73/01.02.2011 г 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, Командир на батарея 

„Курсанти” 

Изготвяне на справ-

ки по продоволст-

вено осигуряване. 1,75 2,2 

Стриктно спазване на запо-

ведите дадени от началника 

на НВУ и декана на факулте-

та 

Ежемесечно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Провеждане на ку-

линарен съвет с го-

ворителите на бата-

рея курсанти. 
2,2 1,1 

Стриктно спазване на запо-

ведите дадени от началника 

на НВУ и декана на факулте-

та 

Ежемесечно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, Командир на батарея 

„Курсанти” 

Изготвяне на отчети 

по ГСМ осигурява-

не. 2 1,8 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета 

Ежемесечно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Планиране потреб-

ността от бойни 

припаси за следва-

щата календарна 

година. 

1,71 1,4 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Разпределение на 

отпуснатия лимит 

от бойни припаси за 

текущата година. 

2,2 1,3 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Осигуряване на 1,6 1,8 Спазване на Административ- Ежегодно Началник на служба „Ло-



373/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

бойни припаси, ин-

женерни бойни 

припаси, взривни и 

химически вещест-

ва за занятия. 

ния модел в НВУ и на Фа-

култета 

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Изготвяне на анали-

зи за разхода на 

бойни припаси. 1,8 1,2 

Спазване на инструкция за 

отчета, отчетността, получа-

ването /раздаването/, съхра-

няването и опазването на СО 

и БП в БА 

Ежемесечно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Изготвяне и изпра-

щане на отчетни 

донесения форми 1, 

4 и 5 за наличието, 

съхранението и 

движението на въо-

ръжението и бойни-

те припаси към 

01.01.на текущата 

година. 

2 1,4 

Спазване на инструкция за 

отчета, отчетността, получа-

ването /раздаването/, съхра-

няването и опазването на СО 

и БП в БА и Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета 

Ежемесечно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Извършване на три-

месечни сверки по 

въоръжението и бо-

еприпасите със зве-

ното за отчет на ма-

териалните средст-

ва на факултетите. 

2,2 2 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета 

Всяко тримисе-

чие 

Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Извършване на 

сверка за движение-

то на въоръжението 

и бойните припаси 

през предходната 

година с отдел „Ло-

гистика” на НВУ. 

1,4 1 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Тримесечни техни-

чески прегледи на 

въоръжението и 

бойните припаси – 

по отделен график. 

1,67 1,6 

Спазване на Административ-

ния модел в НВУ и на Фа-

култета 

Всяко тримисе-

чие 

Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Изготвяне на годи-

шен отчет-анализ на 

техническата експ-

лоатация на АБТТ. 

1,57 1 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната 

 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Изготвяне на атес-

тат за окомплекто-

ване с БТ и АТ. 

1,75 1 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета 

 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Изготвяне на месе-

чен план за експло-
1,6 2,5 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

Ежемесечно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 



374/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

атацията на АБТТ. лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета 

 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Попълване на пътни 

книжки за месеца. 

1,2 3 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета  

 

Ежемесечно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Изготвяне на ежед-

невна заявка – на-

реждане за експлоа-

тация на АБТТ. 

2 3 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета 

 

Ежедневно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Извършване на три-

месечна проверка 

на пътни листи, 

пътни книжки и от-

четни документи за 

експлоатацията на 

АБТТ. 

2 1,4 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета 

Всяко тримесе-

чие 

Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Изготвяне на доку-

менти и организа-

ция на инвентари-

зацията на (АБТТ, 

АБТИ и УМБ); 2,2 1 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната и 

на Факултета 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Изготвяне на необ-

ходимите докумен-

ти за извършване 

бракуване на иму-

щество (АБТИ и 

УМБ). 

2,2 1,8 

Спазване на заповед на ми-

нистъра на отбраната № ОХ-

17/11.01.2011 г. 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не” 

Организиране на 

планиране на експ-

лоатацията на АБТТ 

и друга техника за 

следващата кален-

1,83 1 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 



375/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

дарна година. лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета 

Изготвяне на обоб-

щена заявка за не-

обходимите мото-

ресурси за следва-

щата календарна 

година. 
2,14 1 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/23.11.2011г. 

на министъра на отбраната и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Организиране и 

контролиране на 

поддръжка и ре-

монт на УМБ 
2 2,1 

Стриктно спазване на запо-

ведите дадени от началника 

на НВУ и декана на факулте-

та 

Ежедневно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, Старши експерт в 

служба „Логистично оси-

гуряване, Старши специа-

листи на катедри. 

Изготвяне на пред-

ложение и изпра-

щане на списъци с 

излишното въоръ-

жение, техника и 

материални средст-

ва. 

1,63 1,1 

Спазване на заповед на ми-

нистъра на отбраната № ОХ-

17/11.01.2011 г. и Админист-

ративния модел в НВУ и на 

Факултета 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Изготвяне на запо-

вед на декана за 

ПТО 

1,63 1 

Спазване на вътрешни пра-

вила за организация на експ-

лоатацията и поддръжката на 

пътните превозни средства от 

въоръжените сили на Репуб-

лика България, обявени със 

заповед № 881/2011г. на ми-

нистъра на отбраната и з-те 

на началника на НВУ  

Всяко шестме-

чие 

 Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Привеждане на въ-

оръжението, техни-

ката, материалните 

средства и УМБ в 

готовност за експ-

лоатация: 

1,5 1,8 

Стриктно спазване на Адми-

нистративния модел в НВУ и 

на Факултета 

Ежедневно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигурява-

не”, Старши експерт в 

служба „Логистично оси-

гуряване, Старши специа-

листи на катедри. 

Изготвяне на запо-

веди на декана на 

факултета за орга-

низацията на войс-

ковата служба през 

годината: 

2 1 

Стриктно спазване на Адми-

нистративния модел в НВУ и 

на Факултета и заповедите на 

началника на НВУ 

Ежегодно Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Актуализиране до-

кументацията по 

отношение на дого-

вора за обикнове-

ните въоръжени си-

ли в Европа. 

1,33 1,8 

Стриктно спазване на Адми-

нистративния модел в НВУ и 

на Факултета 

Ежегодно  Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Изготвяне на сведе-

ние по отношение 
1 1,1 

Стриктно спазване на Адми-

нистративния модел в НВУ и 

Ежегодно  Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 



376/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

на ДОВСЕ; на Факултета Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Организиране пос-

рещане на инспек-

ции по ДОВСЕ. 
1 1,2 

Стриктно спазване на запо-

ведите дадени от началника 

на НВУ и декана на факулте-

та 

Ежегодно  Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Изготвяне на опера-

тивен план за пожа-

рогасене. 

1 1,3 

Спазване на наредба № Із-

2377 от 15 септември 2011 г. 

за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при ек-

сплоатация на обектите и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета 

Ежегодно  Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Ежемесечни про-

верки на противо-

пожарната безопас-

ност. 1 1,9 

Спазване на наредба № Із-

2377 от 15 септември 2011 г. 

за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при ек-

сплоатация на обектите и 

Административния модел в 

НВУ и на Факултета 

Ежегодно  Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

Изготвяне на заявки 

и участие в текущи-

те ремонти на 

сградния фонд. 

1 2,5 

Стриктно спазване на запо-

ведите дадени от началника 

на НВУ и декана на факулте-

та и Административния мо-

дел в НВУ и на Факултета 

Ежедневно  Началник на служба „Ло-

гистично осигуряване”, 

Пом.-началник на служба 

„Логистично осигуряване 

ІV - СЛУЖБА “ФИНАНСИ”проектобюджет 

Нарушаване на ор-

ганизационния про-

цес при изготвяне 

на проектобюджета. 

1.67 1 

Навременно събиране на ин-

формация по служби за прог-

нозния брой личен състав и 

обучаеми; необходимостта 

по катедри от текущи разхо-

ди; събиране на информация  

за необходимостта от средст-

ва за поддръжка на базата на 

факултета – за ремонти, 

отопление и во-

да.Обобщаване на събраната 

информация в срок. 

При изготвяне 

на проектобю-

джета  

Главен счетоводител 

Неспазване на нор-

мативната база и 

указанията на МФ 1.67 1 

Запознаване, съблюдаване на 

промените и спазване на  за-

кони и подзаконови новма-

тивни актове, указания на 

МФ 

При изготвяне 

на проектобю-

джета 

Главен счетоводител 

Грешки в предвари-

телните разчети на 

приходите и разхо-

дите. 
1.6 2 

 Навременно изготвяне на 

справки за необходимите 

финансови средства по па-

раграфи в съответствие с 

назначения личен състав и 

обучаеми и на база реални 

параметри и предаването им 

в отделение ПУР В.Търново 

 При изготвяне 

на проектобю-

джета 

Главен счетоводител 

Несъответствие на 

проектобюджетите 

на факултетите с 

възприетите изиск-

вания 

1.67 2 

 Проектобюдета се изготвя в 

съответствие с действащите 

закони, подзаконови нома-

тивни актове и указания 

 При изготвяне 

на проектобю-

джета 

Главен счетоводител 

Липса на публич-

ност на проектобю-

джета 

1.5 1 

Запознаване на ръководство-

то и личния състав с изготве-

ния проектобюджет. 

При изготвяне 

на проектобю-

джета 

Декан на факултет  

Главен счетоводител 

Необсъждане на 1 1  Членовете на Академичния  При изготвяне Членове на Академичния 
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проектобюджета на 

Академичен съвет. 

съвет внасят предложения за 

обсъждане необходимостта 

от финасови средства 

на проектобю-

джета 

съвет 

Нарушаване на про-

цедурата по разпре-

деляне на средства-

та съгласно изиск-

ванията. 

1.8 1 

 Средствата се разпределят 

съобразно реалната и обос-

нована необходимост 

 При изготвяне 

на проектобю-

джета 

Главен счетоводител 

ІІ.8.Непредставяне 

на бюджета пред 

контролните органи 

и висшестоящите и 

доволстващи орга-

ни. 

1 1 

 Бюджета е публичени се 

представя при необходимост  

 При необходи-

мост 

Главен счетоводител 

Неправилно опре-

деляне на правомо-

щията на разпоре-

дителите на средст-

ва на съставните 

факултети. 

1.8 1 

 Ежегодно се отдават в запо-

вед разпоредите със бюджег-

ни средства и вансодържате-

лите по факултети 

 Ежегодно или 

при необходи-

мост поради 

промяна на обс-

тоятелствата 

Началник на НВУ “Васил 

Левски” 

Декан на факултет 

Липса на контролен 

механизъм при раз-

решаване на разход. 
1.75 1 

 За всеки разход се изготвя 

заявка от съответната служ-

ба, звено, катедра и се предс-

тавя за разрешение от декана 

на факултета и главния сче-

товодител 

 ежемесечно Главен счетоводител 

Липса на контролен 

механизъм при из-

вършване и утвър-

ждаване  на разход. 
1.75 1 

След получаване на разре-

шение за разхода, заявката се 

предава на служба “Логисти-

ка” за изпълнение; първич-

ните счетоводни документи 

се представят за утвърждава-

не от декана след което се 

извършва плащането 

ежемесечно Главен счетоводител 

Липса на монито-

ринг по изпълнени-

ето на бюджета. 

1.8 2 

Ежемесечно се следи за пра-

вилното реализиране на бю-

джета 

ежемесечно Главен счетоводител 

Нарушаване на про-

цедурата по актуа-

лизация на бюдже-

та. 1.8 2 

При необходимост от заку-

пуване на активи се изготвя 

обосновано предложение за 

промяна на бюджета пред 

отделение “ПУР”, което от 

своя страна внася предложе-

ние актуализация пред МО 

При необходи-

мост  

Декан на факултет 

Главен счетоводител 

Ненавременно ко-

ригиране на бюдже-

та на подчинените 

факултети. 

1.67 3 

Бюджета се коригира съглас-

но одобрената актуализация 

При необходи-

мост 

Главен счетоводител 

V - Служба „Финанси”разходи 

Несъответствие на 

доставката със зая-

веното 

1 2 

Служителят от служба “Ло-

гистика” закупува от търгов-

ската мрежа заявените мате-

риали и услуги според ут-

върдените заявки и е отгово-

рен за коректността на дос-

тавката 

ежемесечно Старши експерт в служба 

“Логистично осигурява-

не” 

Липса на съответ-

ната документация 

за получавене и 

предаване на актива 

1,5 2 

Старши експерта от служба 

“Логистично осигуряване” 

изисква издаването на фак-

тура при закупуването на ак-

ежемесечно Главен счетоводител; 

Старши експерт в служба 

“Логистично осигурява-

не” 
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тив; въз основа на нея се из-

дава складова разпизка за 

първоначалното завеждане 

на актива в склада на факул-

тета 

Старши специалист в 

служба “Финанси” 

Липса на отговорно 

лице за дадения ак-

тив; липса на доку-

ментираност на 

процеса 

1,75 2 

 За последващото придвиж-

ване на актива се изготвя ис-

кане за отпущане на матери-

али или складова разпизка, 

които се разписват от МОЛ 

отговарящ за дадения актив 

ежемесечно  Главен счетоводител; 

старши специалист в 

служба “Финанси” 

Нарушения при 

осъществяването на 

ремонтни дейности 

на активи 

2 2 

 Със заповед се назначава 

комисия, която избира фир-

ма- изпълнител; при осъщес-

твяването на ремонтните 

действия назначената коми-

сия следи за качественото, 

точно и навременно изпъл-

нение на услугата; сумата се 

изплаща след подписването 

на приемопредавателен про-

токол за извършената услуга.  

При извършва-

не на ремонтни 

дейности 

 Назначена комисия по 

приемане на ремонтните 

дейности 

Липса на контрол и 

документация при 

движението на ак-

тива с цел ремонт 

2 1 

МОЛ отговаря за дадения ак-

тив 

При извършва-

не на ремонтни 

дейности 

Служба “Логистично оси-

гуряване” 

Липса на контрол 

при осъществяване 

на ремонта 
1 1 

 Комисия удостоверява с 

подписи на гърба на факту-

рата за действителността из-

вършения ремонт и за това,че 

в резутат на него актива е го-

ден за експлатация 

При извършва-

не на ремонтни 

дейности 

Служба “Логистично оси-

гуряване” 

Липса на адекватни 

действия при конс-

татиране на недоб-

росъвестно използ-

ване на активи. 

1,75 1 

 Всяко МОЛ е отговорно за 

правилното съхранение и из-

ползване на активите за кои-

то отговаря 

ежемесечно  МОЛ 

Неспазване на зако-

новите изисквания 

за провеждане на 

инвентаризация 
1,33 1 

 За провеждане на годишна 

инвентаризация се изготвя 

заповед на Начелника на 

НВУ, където са посочени 

назначените комисии и зако-

нови срокове 

В срока за про-

веждане на ин-

вентаризация 

 Назначени комисии за 

провеждане на годишна 

инвентаризация 

Недобра организа-

ция на подготви-

телния етап от про-

цеса на инвентари-

зация / заповеди; 

срокове; задачи и 

т.н. 

1,6 1 

 Назначените комисии се за-

познават със заповедта за ин-

вентаризация и са длъжни да 

я осъществят в посочения 

срок  

В срока за под-

готовка на ин-

вентаризация 

  Назначени комисии за 

провеждане на годишна 

инвентаризация 

Допускане на не-

точности при конс-

татиране на резул-

татите от инвента-

ризация 

1,8 2 

 Всеки член от комисията 

проверява за достоверността 

на инвентаризационния опис, 

след което я удостоверява с 

подпис 

В срока за про-

веждане на ин-

вентаризация 

 Назначени комисии за 

провеждане на годишна 

инвентаризация 

Предлагане за брак 

на полезни активи 

1,75 2 

В процеса на инвентаризация 

назначената комисия е в пра-

вомощията си да предложи 

даден физически и морално 

остарял актив, който е него-

ден за понататъшно ползва-

В срока за про-

веждане на ин-

вентаризация 

 Назначени комисии за 

провеждане на годишна 

инвентаризация 
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не, за брак 

Възможност за зло-

употреби при из-

вършване на инвен-

таризацията и уни-

щожаване на браку-

ваните активи 

1,67 1 

Всеки член от комисията 

изисква и удостоверява с 

подписа си за наличността и 

доброто състояние на акти-

вите включени в инвинтари-

зационния опис 

В срока за про-

веждане на ин-

вентаризация 

Назначени комисии за 

провеждане на годишна 

инвентаризация 

Липса на контрол 

при събираемост на 

вземания от начете-

ни на МОЛ 

1,33 1 

При констатиране на липса 

на даден актив се начислява 

МОЛ, отговарящо за съхра-

нението му 

В срока за про-

веждане на ин-

вентаризация 

Главен счетоводител 

Неспазване на пре-

поръки от предход-

ни инвентаризации. 
1,8 1 

Назначената комисия е 

длъжна да спазва дадените 

указания за провеждане на 

правилна инвентаризация 

В срока за про-

веждане на ин-

вентаризация 

Назначени комисии за 

провеждане на годишна 

инвентаризация 

Възможност за зло-

употреби при физи-

ческото унищожа-

ване на бракувани 

активи. 

1,33 2 

Активите за бракуване се 

унищожават от комисия в 

присъствието на браковчик 

В процеса на 

бракуване на 

активи 

Комисия по бакуване на 

активи 

Липса на докумен-

тация за бракуване-

то на активите. 
1,67 2 

Комисията по бракуване по-

пълва акт за брак, където се 

описват подробно бракува-

ните активи и получените 

използваеми материали в ре-

зутат на унищожаването 

В процеса на 

бракуване на 

активи 

Комисия по бакуване на 

активи 

Нередности или не-

съответствия на 

счетоводните за-

писвания на акти-

вите и реалната 

собственост върху 

тях. 

1,33 1 

Служителите от служба “Фи-

наси” проверяват за корект-

ността на попълнените пър-

вични счетоводни докумен-

ти, дали са попълнени вярно 

всички реквизити, след което 

предприемат необходимите 

счетоводни записвания 

ежемесечно Главен счетоводител 

Наличие на активи 

без балансова стой-

ност в счетоводните 

книги. 
1 1 

Всички активи се водят в ба-

ланса на факултета и при 

провеждане на инвентариза-

ция се извършва сверка на 

счетоводно заведение с дейс-

твително намерените 

В срока за про-

веждане на ин-

вентаризация 

Главен счетоводител 

Липса на контрол 

при осъществяване-

то на цялостния 

процес по инвента-

ризация на тези ак-

тиви. 

1 2 

Декана на факултета и глав-

ния счетоводител следят за 

навременното и правилно 

провеждане на инвентариза-

ция и при неолходимост съ-

действат 

В срока за про-

веждане на ин-

вентаризация 

Декан на факултет 

Главен счетоводител 

Системни неточ-

ности при счето-

водното отписване 

на активите. 1 2 

Въз основа на подписаният и 

увърден акт за брак служите-

лят от служба “Финанси” от-

писва активите от баланаса 

на факултета; при получени 

полезни отпадъци го завежда 

като активи 

След унищожа-

ване на браку-

ваните активи 

Главен счетоводител 

Факултет „Авиационен” 

I. Служба “Финанси” 

Отсъствие на нор-

мативно основание 

за извършване на 

разход по банков 

път. 

1.8 1 

Познаване на нормативните 

документи – заповеди, дого-

вори,  и др. , на основанието, 

на които извършват разходи 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 
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Отсъствие на доку-

мент за нареждане 

на превод при раз-

ход по банков път. 
2 1 

Сравнение на първичните 

счетоводни документи, пла-

тежните нареждания, извле-

ченията от обслужващата 

банка с данните от счетовод-

ната програма 

постоянен Началник на служба 

Липса на контролен 

механизъм за из-

вършване и утвър-

ждаване на разход 

по банков път. 

1.67 2 

Поддържане на постоянна 

връзка със извършилия раз-

хода  и Финансовия контро-

льор  

своевременно 

след извършва-

не на разхода 

Началник на служба 

Отсъствие на счето-

водно отчитане на 

разходи по банков 

път. 
1.75 1 

Сравнение на първичните 

счетоводни документи, пла-

тежните нареждания, извле-

ченията от обслужващата 

банка и с данните от счето-

водната програма 

постоянен Началник на служба 

Несвоевременно 

или неточно счето-

водно записване на 

разход по банков 

път. 

1.25 1 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи 

постоянен Началник на служба 

Липса на контролен 

механизъм за из-

вършване на разход 

по банков път при 

отсъствие на бю-

джетен кредит по 

съответния параг-

раф на ЕБК. 

1.8 2 

Поддържане на постоянна 

връзка със заявителя и Фи-

нансов контрольор 

постоянен Началник на служба 

 Отсъствие на до-

кументи за заявява-

не на финансови 

средства и контрол 

на извършения раз-

ход по банков път. 

1.5 2 

Поддържане на постоянна 

връзка със заявителя и Фи-

нансовия контрольор 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на нор-

мативно основание 

за приход по банков 

път. 

1.8 1 

Познаване на нормативните 

документи – заповеди, дого-

вори и др. , на основание-

то,на които постъпват при-

ходи 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на доку-

мент за приход по 

банков път. 

1 1 

Анализиране на платежните 

нареждания и извлеченията 

от обслужващата банка 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на счето-

водно записване на 

приход по банков 

път. 
1.17 1 

Сравнение на първичните 

счетоводни документи, пла-

тежните нареждания, извле-

ченията от обслужващата 

банка и с данните от счето-

водната програма 

постоянен Началник на служба 

Несвоевременно 

или неточно счето-

водно записване на 

приход по банков 

път. 

1.25 1 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи и операции 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на сис-

тема за двоен под-

пис при нареждане 

на банков път. 

1.67 1 

Упълномощаване със заповед 

на Началника на НВУ на ли-

ца за разпореждане с бю-

джетната сметка на факулте-

та 

При ново наз-

начавани 

Началник на служба 
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Несвоевременно 

получаване на бан-

кови извлечения. 

1 1 

Посещение на обслужващата 

банка на факултета 

два пъти сед-

мично 

Началник на служба 

Отсъствие или не-

пълни/грешни рек-

визити на докумен-

та за нареждане на 

банков превод. 

1 1 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи съвместно с фи-

нансовия контрольор на фа-

култета 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на адек-

ватни действия при 

констатиране гре-

шен превод по бан-

ков път. 

1.4 1 

Контрол на счетоводното от-

читане при извършване на 

стопанските операции 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 

Отсъствие на нор-

мативно основание 

за касов разход. 1.8 1 

Познаване на нормативните 

документи – заповеди, дого-

вори,  и др. , на основание-

то,на които извършват раз-

ходи 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно оформле-

ние на първичен 

счетоводен доку-

мент за касов раз-

ход. 

1.4 1 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи и операции 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно оформле-

ние на регистър за 

касови разходи. 

1.6 1 

Сравнение на първичните 

счетоводни документи, РКО, 

с данните от счетоводната 

програма 

постоянен Началник на служба 

Липса на контролен 

механизъм за из-

вършване и утвър-

ждаване на касов 

разход. 

1.6 2 

Поддържане на тясна връзка 

със заявителя, финансовия 

контрольор на факултета и 

финансовото звено 

постоянен Началник на служба 

Неотчитане или 

несвоевременно от-

читане на служебни 

аванси. 

1.8 1 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи, РКО и регистъра 

на касовите операции 

до три дни след 

получаване на 

служебния 

аванс 

Началник на служба 

Липса на контролен 

механизъм за из-

вършване на разхо-

ди при отсъствие на 

бюджетен кредит 

по съответния па-

раграх на ЕБК. 

2 1 

Поддържане на тясна връзка 

със заявителя, финансовия 

контрольор на факултета и 

финансовото звено 

преди извърш-

ване на плаща-

нето 

Началник на служба 

Отсъствие на доку-

менти за заявяване 

и контрол на касови 

разходи. 

1.8 1 

Поддържане на тясна връзка 

със заявителя, финансовия 

контрольор на факултета и 

финансовото звено 

преди извърш-

ване на плаща-

нето 

Началник на служба 

Отсъствие на нор-

мативно основание 

за касов приход. 2 1 

Познаване на нормативните 

документи – заповеди, дого-

вори,  и др. , на основание-

то,на които постъпват при-

ходи 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно оформле-

ние на първичен 

счетоводен доку-

мент за касов при-

ход. 

1.6 1 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи и операции 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие или неп- 2 1 Контрол на документооборо- постоянен Началник на служба 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

равилно оформле-

ние на регистър за 

касови приходи. 

та на първичните счетоводни 

документи и операции 

Отсъствие на счето-

водно записване за 

касов приход. 
1.6 1 

Сравнение на данните от ре-

гистър за касови приходи, 

първичните счетоводни до-

кументи, ПКО, касовия апа-

рат с тези от счетоводната 

програма 

постоянен Началник на служба 

Несвоевременно 

или неточно счето-

водно записване на 

касов приход. 

1.2 1 

Сравнение на първичните 

счетоводни документи, ПКО, 

касовия апарат, с данните от 

счетоводната програма 

постоянен Началник на служба 

Нерегистриране на 

касови приходи с 

фискално устройст-

во. 

1.5 2 

Сравнение на първичните 

счетоводни документи, ПКО, 

с данните от счетоводната 

програма 

ежедневно Началник на служба 

Неиздаване на ка-

сов бон. 

1.33 1 

Ежедневно сравнение между 

регистър за касови приходи, 

първичните счетоводни до-

кументи, ПКО, касовия апа-

рат 

ежедневно Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно оформле-

ние на регистър за 

касови приходи на 

фискалното уст-

ройство. 

1.25 1 

Изготвяне на  регистър и 

проверка на данните от него 

с данните от ЕФП на касовия 

апарат 

след въвеждане 

на фискално ус-

тройство в екс-

плоатация 

Началник на служба 

Отсъствие на пери-

одичен контрол на 

касовата наличност. 

1.8 1 

Отразяване на в регистъра на 

касовите приходи/разходи на 

извършени проверки  

в края на всеки 

месец 

Началник на служба 

Злоупотреба с касо-

ви наличности и 

адекватни действия 

при констатиране 

на такива. 

2 1 

Извършване на периодични и 

внезапни проверки и уведо-

мяване на прекия началник и 

компетентните органи 

постоянен Началник на служба 

Несъответствия на 

счетоводните за-

писвания на акти-

вите съгласно реал-

ната собственост 

върху тях. 

1.83 2 

Сравнение съдържанието на 

инвентаризационните описи 

и сравнителни ведомости 

(Дирекция инфраструктура 

на отбраната) и данните от 

счетоводната програма 

два пъти в го-

дината 

Началник на служба 

Отсъствие на акти-

ви в баланса 

1.83 2 

Сравнение съдържанието на 

инвентаризаци онните описи 

и сравнителни ведомости 

(Дирекция инфраструктура 

на отбраната) и данните от 

счетоводната програма 

два пъти в го-

дината 

Началник на служба 

Наличие на активи 

без балансова стой-

ност в счетоводните 

регистри 
1.83 2 

Сравнение съдържанието на 

инвентаризационните описи 

и сравнителни ведомости 

(Дирекция инфраструктура 

на отбраната) и данните от 

счетоводната програма 

два пъти в го-

дината 

Началник на служба 

Неотразяване в сче-

товодното регистри  

на промяна на ба-

лансовата им стой-

ност 

1.83 2 

Своевременно разнасяне на  

стойностите на активите след 

промяна на стойността им  

непосредствено 

след получаване 

на уведомление 

за промяна или 

преоценка 

Началник на служба 

Неточности при до- 1.8 2 Сравнение на инвентариза- своевременно Началник на служба 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

кументалното и сче-

товоднои записване 

при пидобиване, 

предаване и отпис-

ване на активите 

ционните описи и сравнител-

ни ведомости и данните от 

счетоводната програма и 

ДДС 20 

след констата-

цията 

Липса на контрол в 

процеса на инвен-

таризация и доку-

менталното офор-

мяне на резултатите 

от нея 

1.8 2 

Пряко участие на член от 

финансовото звено в комиси-

ята по инвентаризацията 

в периода на 

инвентаризаци-

ята 

Началник на служба 

Неточности при 

счетоводното от-

писване на активите 

1.8 2 

Познаване на нормативната 

информация за счетоводното 

отчитане на ДМА и ДДС20 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 

 Незаприхождаване 

на остатъци от брак 
1.4 2 

Сравнение на инвентариза-

ционните описи и сравнител-

ни ведомости и данните от 

счетоводната програма 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 

Липса на заявка за 

покупка/доставка на 

материални запаси 
1.8 2 

Поддържане на тясна връзка 

със заявителя, финансовия 

контрольор на факултета и 

финансовото звено 

преди извърш-

ване на достав-

ката 

Началник на служба 

Липса на докумен 

тация за закупу 

ване, получаване 

или предаване. 

1.8 2 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи и счетоводните 

операции 

постоянен Началник на служба 

Несъответствие в 

реалното количе 

ство и съпровож 

дащия документ. 

2 2 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи и счетоводните 

операции 

постоянен Началник на служба 

Липса на контрол 

при движението на 

материалния запас 
2 2 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи и счетоводните 

операции 

постоянен Началник на служба 

Липса на материал-

но отговорно лице 

2 1 

Поддържане на тясна връзка 

със администра 

тивното, логистичното и фи-

нансовото звено при изгот-

вяне на годишна заповед за 

МОЛ 

в началото на 

годината 

Началник на служба 

Неточности в счето 

водното записване 

 на движението на 

материалните запа-

си 

1.6 1 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи и счетоводните 

операции 

ежемесечно Началник на служба 

Несвоевременно и 

неточно докумен 

тално и счетоводно 

отразяване на дви 

жението на мате 

риалните запаси 

1.67 1 

Проверка на съдържанието 

на първичните счетоводни 

документи, инвентаризаци-

онните описи и сравнителни 

ведомости и данните от сче-

товодната програма 

ежемесечно Началник на служба 

Липса на адекватни 

действия при конс-

татиране на недоб-

росъвестно използ-

ване на материал-

ните запаси. 

1.8 1 

Извършване на периодични и 

внезапни проверки и уведо-

мяване на прекия началник и 

компетентните органи 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 

Неспазване на зако-

новите изис 

квания и срокове за 

2 1 

Уведомяване на председате-

лите на комисии и доклад до 

прекия началник на военното 

незабавно Началник на служба 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

 провеждане на  

инвентаризация 

формирование 

Недобра организа-

ция на подготви-

телния етап за про-

веждане на инвен-

таризацията - раз-

несени последни 

документи по при-

хода и разхода. 

1.17 1 

Извършване на предварител-

на подготовка  на данните за 

провеждане на инвентариза-

цията 

едноседмичен 

срок преди на-

чалото на ин-

вентаризацията 

Началник на служба 

Неспазване на пре-

поръки от предход-

ни инвентаризации. 
1.8 1 

Запознаване със съдържание-

то от анализа на инвентари-

зацията от предходната го-

дина и забележките към него 

едноседмичен 

срок преди на-

чалото на ин-

вентаризацията 

Началник на служба 

Липса на контрол 

на вземанията от 

надчетени матери-

ално отговорни ли-

ца 

1.67 1 

Изучаване на нормативния 

документ и стриктното му 

прилагане 

при нужда Началник на служба 

Недобра органи 

зация на подготви 

телния етап за про 

веждане на брака. 

1.4 2 

Извършване на предварител-

на подготовка  на данните за 

провеждане на инвентариза-

цията 

един месец пре-

ди началото на 

брака 

Началник на служба 

Липса или непра-

вилно оформена 

документация за 

извършен брак 

и/или остаъци от 

брак. 

1.8 1 

Поддържане на тясна връзка 

между, логистичното и фи-

нансовото звено и МОЛ 

един месец пре-

ди началото на 

брака 

Началник на служба 

Несвоевременно и 

неточно докумен-

тално и счетоводно 

отразяване на бра-

ка. 

1.5 1 

Взискване на акуратност от 

изпълнителите и търсене на 

отговорност за бездействие 

или неточности. 

 Началник на служба 

Възможност за зло-

употреба при физи-

ческото унищожа-

ване на материал-

ните запаси. 

2 1 

контрол от страна работната 

комисия за унищожаване  

по време на 

унищожаването 

Началник на служба 

Незаприхождаване 

на остатъци от брак. 1.67 1 

Сравнение между първични-

те документи и данните от 

счетоводната система 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 

Отсъствие на дого-

вор/заповед за наз-

начаване или осво-

бождаване на пер-

сонал. 

1.6 2 

Поддържане на тясна връзка 

кадровия орган на факултета 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на нор-

мативно основание 

за начисляване или 

удържане на суми 

от възнаграждения-

та на персонала. 

1.4 1 

Поддържане на тясна връзка 

със звената от факултета, из-

готвящи документи за начис-

ляване на възнаграждения на 

персонала с постоянен и до-

пълнителен характер 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно оформмяне 

на раздавател-

ни/изплащателни 

ведомости за въз-

награжденията на 

персонала. 

1.5 1 

Познаване на нормативните 

документи по за изготвяне на 

раздавателни ведомости и 

съпровождащите ги задъл-

жителните реквизити 

ежемесечно 

преди изплаща-

не на заплати 

Началник на служба 
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Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Несъответствие на 

между начислените 

и изплатените въз-

награждения на 

пресонала. 

1.29 1 

Сравнение между първични-

те документи за начисляване 

на възнаграждения, раздава-

телните ведомости и данните 

от счетоводната система 

ежемесечно 

преди изплаща-

не на заплати 

Началник на служба 

Отсъствие или 

несвоевременнo на-

числяване и изпла-

щане възнагражде-

ния на персонала.  

2 1 

Сравнение между първични-

те документи за начисляване 

на възнаграждения, раздава-

телните ведомости и данните 

от счетоводната система 

ежемесечно 

преди изплаща-

не на заплати 

Началник на служба 

Отсъствие, 

несвоевременнo или 

грешно счетоводно 

отчитане на начис-

лени и изплатени 

възнаграждения на 

персонала. 

1.83 1 

Сравнение между първични-

те документи за начисляване 

на възнаграждения, раздава-

телните ведомости и данните 

от счетоводната система 

ежемесечно 

преди изплаща-

не на заплати 

Началник на служба 

Неподдържане на 

актуална база данни 

за персонала в сис-

темата "Труд и ра-

ботна заплата" 

2 2 

Своевременно разнасяне на 

промени, касаещи възнаг-

ражденията на персонала 

ежемесечно към 

16-то число 

Началник на служба 

Отсъствие на меха-

низъм за контрол на 

поети ангажименти 

към кредитни инс-

титуции по заеми на 

персонала. 

1.67 1 

Водене на регистър за изда-

дените документи 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие или нес-

воевременно склю-

чени граждански 

договори. 

1.75 1 

Поддържане на постоянна 

връзка с кадровия орган  и с 

ръководителя на звеното, в 

чиито интерес е нает служи-

теля 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на доку-

менти за контрол на 

реално извършената 

работа или предос-

тавена услуга. 

2 1 

Поддържане на постоянна 

връзка с ръководителя на зве-

ното, в чиито интерес е нает 

служителя и финансовия 

контрольор на факултета 

преди извърш-

ване на плаща-

не 

Началник на служба 

Отсъствие на заявка 

за необходими фи-

нансови средства за 

възнаграждения и 

контрол върху тях. 

2 2 

Поддържане на постоянна 

връзка с ръководителя на зве-

ното, в чиито интерес е нает 

служителя и финансовия 

контрольор на факултета 

преди извърш-

ване на плаща-

не 

Началник на служба 

Отсъствие или нес-

воевременно изда-

ване на документ за 

изплатени възнаг-

раждения и начис-

лени социални и 

здравни осигуровки 

1.8 1 

Водене на регистър за изда-

дените документи 

до един месец 

след освобож-

даването 

Началник на служба 

Неправилно начис-

ляване на дължими-

те данъци, социални 

и здравни осиги-

ровки. 

1.6 2 

Контрол при прилагането на 

нормативната база за дър-

жавното обществено и 

здравно осигуряване 

постоянен Началник на служба 

Не подаване или 

несвоевременно по-

даване на информа-

ция за начислени и 

дължими социални 

и здравни осигу-

1.4 1 

Подаване на информация за 

контролните номера на елек-

тронните носители на ин-

формация към НВУ 

ежемесечно 

след изплащане 

на заплати 

Началник на служба 



386/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

ровки на персонала. 

Неиздаване или 

несвоевременно из-

даване на докумен-

ти за осигурителен 

доход при освобож-

даване на персонал. 

 

1.5 1 

Водене на регистър за изда-

дените документи 

до един месец 

след освобож-

даването 

Началник на служба 

Отсъствие на запо-

вед за записване 

или освобождаване 

на обучаем. 

1.6 1 

Своевременно получаване на 

информация от кадровия ор-

ган на факултета и съхране-

ние на документа в службата 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на запо-

вед за изплащане на 

стипендии/награди 

на студвнти и кур-

санти. 

1.67 1 

Своевременно получаване на 

информация от кадровия ор-

ган и звеното за отчет на 

учебния процес за движение-

то на обучаемите в редовна 

форма на обучение 

ежемесечно Началник на служба 

Отсъствие на запо-

вед за изплащане на 

храна на курсанти. 
1.8 1 

Поддържане на постоянна 

връзка с кадровия орган и 

командване на курсантска 

рота 

ежемесечно Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно оформмяне 

на раздавателни ве-

домости за изпла-

щане на стипендии, 

награди и храна. 

1.5 1 

Поддържане на постоянна 

връзка с кадровия орган и 

командване на курсантска 

рота и съгласуване на данни-

те и финансовия контрольор 

ежемесечно Началник на служба 

Несъответствие на 

между начислени и 

изплатени стипен-

дии, награди и хра-

на. 

1.5 1 

Проверка между първичните 

счетоводни документи и дан-

ните за счетоводното отчита-

не  

преди извърш-

ване на плаща-

нето 

Началник на служба 

Отсъствие или 

несвоевременнo из-

плащане на стипен-

дии, награди и хра-

на.  

1.71 1 

Своевременно получаване на 

информация от кадровия ор-

ган и звеното за отчет на 

учебния процес за движение-

то на обучаемите в редовна 

форма на обучение 

ежемесечно Началник на служба 

Отсъствие, 

несвоевременнo или 

грешно счетоводно 

отчитане на начис-

лени и изплатени 

стипендии, награди 

и храна. 

1.5 1 

Проверка между първичните 

счетоводни документи и дан-

ните за счетоводното отчита-

не 

ежемесечно Началник на служба 

Неподдържане на 

актуална база данни  

на обучаемите ре-

довна форма на 

обучение - статут и 

банкови сметки. 

1 2 

Поддържане на постоянна 

връзка с кадровия орган и 

звеното за отчет на учебния 

процес 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на заявка 

за необходимо фи-

нансови средства за 

стипендии, награди 

и храна и контрол 

върху тях. 

1.67 1 

Поддържане на постоянна 

връзка с командване на кур-

сантска рота и финансовия 

контрольор 

преди извърш-

ване на плаща-

нето 

Началник на служба 

Отсъствие на дек-

ларации за здравно 
1.67 2 

Поддържане на постоянна 

връзка с кадровия орган и 

в началото на 

всяка учебна 

Началник на служба 



387/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

осигуряване на обу-

чаемите. 

звеното за отчет на учебния 

процес 

година 

Неправилно начис-

ляване на здравни 

осигуровки дължи-

ми от осигурителя. 

2 1 

Подържане на актуална нор-

мативна информация за раз-

мера (процента) и базата на 

здравните осигуровки на 

обучаемите 

ежемесечно Началник на служба 

Неподаване или 

несвоевременно по-

даване на информа-

ция за дължими 

здравни осигуровки 

от осигурителя. 

1.67 1 

Подаване на информация за 

контролните номера на елек-

тронните носители на ин-

формация към НВУ 

ежемесечно Началник на служба 

Неподдържане на 

актуална база данни  

на обучаемите в ре-

довна форма на 

обучение - статут и 

възраст. 

1 2 

Поддържане на постоянна 

връзка с кадровия орган и 

звеното за отчет на учебния 

процес 

постоянен Началник на служба 

Неспазване на нор-

мативната база за 

начисляване или 

освобождаване от 

оборотен данък. 

1.5 1 

Актуализиране на норматив-

ната информация по закона 

за ДДС и правилника за при-

ложението му, както и от 

указанията издадени на МФ 

и НВУ 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие или нес-

воевременно начис-

ляване на оборотен 

данък. 

1.6 1 

Текущо начисляване и счето-

водно отчитане 

ежемесечно до 

10-то число 

Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно осчетово-

дяване на оборотен 

данък. 

1.6 1 

Сравняване на съдържанието 

на първичните счетоводни 

документи, данните от касо-

вия апарат и данните от сче-

товодната програма 

ежемесечно Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно декларира-

не на оборотен да-

нък. 

1.75 1 

Сравняване на съдържанието 

на първичните счетоводни 

документи, данните от касо-

вия апарат и данните от сче-

товодната програма  

ежемесечно Началник на служба 

Отсъствие или 

несвоевременno 

превеждане на дъл-

жим оборотен да-

нък. 

1.75 1 

Сравняване на съдържанието 

на първичните платежните 

нареждания и данните от 

счетоводната програма 

ежемесечно до 

10-то число 

Началник на служба 

Неспазване на нор-

мативната база за 

начисляване или 

освобождаване от 

подоходен данък. 

1.43 1 

Актуализиране на норматив-

ната информация за ДДС от 

указанията издадени на МФ 

и НВУ 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие или неп-

равилно осчетово-

дяване на подохо-

ден данък 

1.67 1 

Сравняване на съдържанието 

на раздавателни ведомости и 

данните от счетоводната 

програма 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие или нес-

воевременно пре-

веждане на дължим 

подоходен данък. 

1.67 1 

Сравняване на съдържанието 

на първичните платежните 

нареждания и данните от 

счетоводната програма 

ежемесечно Началник на служба 

Неспазване или не-

познаване на нор-

мативната база и 

1.75 2 

Актуализиране на информа-

цията от указанията издадени 

ит Дирекция  държавно сък-

В началото на 

всяка бюджетна 

година и на вся-

Началник на служба 



388/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

методически указа-

ния на МФ, МО и 

второстепенния 

разпоредител по 

счетоводния отчет 

ровище МФ ко тримесечие 

Неприлагане на ин-

дивидуалния смет-

коплан на НВУ 

1.83 2 

Контрол на счетоводното от-

читане при извършване на 

стопанските операции 

постоянен Началник на служба 

Осъствие на счето-

водни документи - 

първични, вторич-

ни/пояснителни и 

регистри,  на осно-

вата, на които се 

осчетоводяват сто-

панските операции. 

1.83 2 

Контрол на документооборо-

та на първичните счетоводни 

документи 

постоянен Началник на служба 

Недокументиране 

или несвоевременно 

документиране на 

стопанските опера-

ции. 

1.83 2 

Контрол на счетоводното от-

читане при извършване на 

стопанските операции 

постоянен Началник на служба 

Извършване на неп-

равилни или пог-

решени счетоводни 

операции. 

1.33 2 

Контрол на счетоводното от-

читане при извършване на 

стопанските операции 

постоянен Началник на служба 

Липса на несвоев-

ременни и адекват-

ни действия за ко-

ригиране на  конс-

татирани грешни 

счетоводни опера-

ции. 

1 1 

Контрол на счетоводното от-

читане при извършване на 

стопанските операции 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 

Неспазване или не-

познаване на нор-

мативната база и 

методически указа-

ния на МФ, МО и 

второстепенния  

разпоредител за из-

готвяне и предста-

вяне на периодични 

и годишни отчети. 

1.67 2 

Актуализиране на информа-

цията от указанията издадени 

ит Дирекция  държавно сък-

ровище МФ и на НВУ 

В началото на 

всяка бюджетна 

година и на вся-

ко тримесечие 

Началник на служба 

Неизпращане или 

несвоевременно 

представяне на пе-

риодични и годиш-

ни отчети пред вто-

роствпенния разпо-

редител. 

1.57 2 

Предварителна подготовка 

на изходните данни и своев-

ременно започване на отче-

тите 

Преди  начало-

то на всяка бю-

джетна година и 

преди края на 

всяко тримесе-

чие 

Началник на служба 

Отсъствие, несво-

евременно или 

грешно счетоводно 

записване със сче-

товоден софтуер 

"Бизнеснавигатор". 

1.33 1 

Проверка/сравняване на дан-

ните от първичните счетовод-

ни документи и тези в счето-

водната прграма 

ежемесечно Началник на служба 

Липса несвоевре-

менни и адекватни 

действия за кориги-

ране на погрешни 

счетоводни опера-

ции със счетоводен 

1 1 

Познаване на пълните въз-

можностите на счетоводната 

програма и котировки за отс-

траняване на погрешни сче-

товодни операции 

своевременно 

след констата-

цията 

Началник на служба 



389/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

софтуер "Бизнесна-

вигатор". 

Неправилна сис-

темна настройка 

или ползване на не-

актуална версия на 

счетоводен софтуер 

"Бизнеснавигатор". 

1.6 1 

Поддържане на постоянна 

връзка с обслужващата фир-

ма при промяна на норма-

тивната база 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на на-

дежна система за 

ограничаване на 

физически достъп и 

нерагламентирано 

проникване в по-

мещение на финан-

совото звено. 

1.5 1 

Използване на здрави външ-

ни врати, параван за ограни-

чаване на достъпа и решетки. 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на на-

дежна система за 

съхранение налични 

финансови средства 

и достъп до тях . 

1.6 1 

използване на лицензирани 

метални шкафове/каси и пол-

зване на един ключ  

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на на-

дежна система за 

достъп, съхранение 

и обмен на финасо-

ви и счетоводни до-

кументи. 

1.4 1 

Регистриране на изготвените 

документи в РКИ и други ре-

гистри за за обмен на доку-

менти  

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на на-

дежна система за 

защита и достъп до 

компютърните сис-

теми за обработка и 

съхраняване на фи-

нансова и счето-

водна информация. 

1.5 2 

Изготвяне на индивидуални 

акаунти и пароли за достъп 

на персоналните компютри в 

службата 

при необходи-

мост 

Началник на служба 

Отсъствие на на-

дежна система за 

защита от зловре-

ден софтуер на фи-

насова и счетовод-

ни информация, 

съхранявана на ком-

пютри и електронни 

носители. 

1.29 1 

Инсталиране на антивирусен 

софтуер от ситемния адми-

нистратор по сигурността на 

АИС/М на факултета 

постоянен Началник на служба 

Отсъствие на сис-

тема за архивиране 

на финасова и сче-

товодни информа-

ция, обработвана по 

електронен път. 

1.5 2 

Архивиране на магнитни или 

оптични носители на счето-

водната и финансова инфор-

мация за минали периоди 

постоянен Началник на служба 

Разпространение на 

служебна финансо-

ва и счетоводна ин-

формация. 

1.83 1 

Спазване на принципа за  постоянен Началник на служба 

Отсъствие на сис-

тема за архивиране 

на финансови и 

счетоводни доку-

менти по начин и 

срокове, регламен-

тирани в норматив-

1.5 1 

оформяне на сборове от до-

кументи по видове плащания 

– касови и банкови; и сборо-

ве от документи за изплатени 

възнаграждения 

ежемесечно  Началник на служба 



390/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

ните документи. 

Неспазване на раз-

поредбите за защи-

та на класифицира-

ната информация, 

съгласно ЗКИ и 

Правилника за не-

говото прилагане. 

1.5 1 

Своевременно регистриране 

на класифицирани документи 

в РКИ, изготвени в службата 

и връщането им  в РКИ след 

работа с тях. 

постоянен Началник на служба 

Неспазване на раз-

поредбите за по-

жарна безопасност 

при работа с уреди 

под напрежение и 

забрана за тютюно-

пушене. 

1.78 2 

недопускане тютюнопушене 

в помещението на службата, 

използване на изправни по-

жарогасители и изключване 

на ел. уреди след края на ра-

ботния ден 

постоянен Началник на служба 

ІI.„Административна служба” 

Контрол на движе-

нието на докумен-

тите. 

 
1,67 2 

Своевременно регистриране 

на класифицирани и некла-

сифицираните документи в 

РКИ и РНКИ, изготвени в 

службата и връщането им  

след работа с тях 

постоянен Началник на служба 

Неспазване на сро-

кове по докумен-

тално оформяне на 

резултати от раз-

лични дейности. 

1,5 2 

Стриктно следене и спазване 

на сроковете 

постоянен Началник на служба 

Неправилно изгот-

вяне на документи. 1,2 1 

Спазване на Административ-

ния модел за работа в НВУ 

„Васил Левски” 

постоянен Началник на служба 

Некачествено из-

пълнение на поста-

вени задачи. 

1,67 2 

Следене за правилното из-

пълнение на пставените за-

дачи 

постоянен Началник на служба 

Промяна на услови-

ята след издаване 

на регламентиращ 

документ. 

1,57 1 

Своевременно запознаване и 

извършване на корекции 

постоянен Началник на служба 

Подадена погрешна 

изходяща информа-

ция при планиране 

на дейност. 

1,17 1 

Поддържане на постоянна 

комуникация 

постоянен Началник на служба 

Неспазване на сро-

ковете за планира-

не.  

2 2 

Поддържане на постоянна 

връзка със  звеното за отчет 

на учебния процес 

постоянен Началник на служба 

Забавяне на заявки 

за осигуряване на 

учебния процес. 

2 2 

Осъществяване на своевре-

менна комуникация с осигу-

рявашите структури 

постоянен Началник на служба 

Неспазени срокове 

при подготовка на 

научни конферен-

ции. 

1,57 2 

Спазване на сроковете постоянен Началник на служба 

Липса на изходяща 

информация при из-

готвяне на различ-

ните отчети. 

2 2 

Постоянно набавяне на ин-

формация 

постоянен Началник на служба 

Нарушения при 

поддържане на 

УМТБ в изправ-

ност. 

1,14 1 

Контрол на фирмите извър-

шващи ремонтна дейност 

постоянен Началник на служба 
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Нарушения на про-

цеса на инвентари-

зация 

1,8 2 

Спазване на сроковете и за-

поведта за инвентаризация 

постоянен Началник на служба 

Закъснения при 

подготовка на до-

кументи за ръко-

водството на НВУ 

1,8 2 

Поддържане на постоянна 

връзка с кадровия орган и 

звеното за отчет на учебния 

процес 

постоянен Началник на служба 

Недостатъчен конт-

рол за правилното 

иготвяне на доку-

ментите  

1,33 1 

Осъществяване на контрол 

над изготвящите документи 

постоянен Началник на служба 

Неизпълнение на 

годишния план  в 

административната 

част 

1,33 1 

Стриктно спазване на го-

дишния план  

постоянен Началник на служба 

Несвоевременно 

оформяне на отчет-

ни документи 

1,57 2 

Спазване на сроковете за 

оформяне на отчетните до-

кументи 

постоянен Началник на служба 

ІII. Служба „Личен състав” 

Нарушаване на про-

цедурите за подбор 

на академичен със-

тав. 

2 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

ЗРАС и ЗВО 

постоянен старши експерт от отдела 

Нарушаване на про-

цедурите за подбор 

на административен 

персонал. 

2 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на обектив-

ност при провеж 

дане  на конкурс 

или интервю. 

2 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Допускане на конф-

ликт на интереси 

при подбор на слу-

жители. 

1.83 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на деклара-

ция за имуществено 

състояние. 

2 1 

Спазване стриктно ЗОВС - 

чл. 188, ал. 6 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на разписан 

документ за назна-

чаване на служител 

или преподавател. 

1 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на уведомле-

ние до НАП. 
1 1 

Спазване стриктно KT постоянен старши експерт от отдела 

Липса на служебно 

досие на назначе-

ния. 

1 1 

Спазване стриктно KT постоянен старши експерт от отдела 

Липса на обучение. 
1.57 2 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Неяснота по отно-

шение на правата и 

задълженията. 

1.83 2 

Спазване стриктно ЗОВС, 

УВС на ВС на РБ и KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на ясна йе-

рархична подчине-

ност. 

1.75 1 

Спазване стриктно ЗОВС, 

УВС на ВС на РБ и KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на разписана 

длъжностна харак-

теристика. 

2.2 1 

Спазване стриктно ЗОВС, KT 

и наредба Н-10/2010г. 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на контрол 

при изготвяне и 
2 2 

Спазване стриктно ЗОВС, KT 

и наредба Н-10/2010г. 

постоянен старши експерт от отдела 
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предоставяне на 

длъжностна харак-

теристика. 

Несъгласуваност на 

длъжностната ха-

рактеристика с 

нормативната база. 

1.71 1 

Спазване стриктно ЗОВС, KT 

и наредба Н-10/2010г. 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на работен 

план за съответната 

година. 

2.4 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Непроведени меж-

динна или заключи-

телна среща. 

1.75 1 

Спазване стриктно KT постоянен старши експерт от отдела 

Липса попълнен и 

разписан формуляр 

за оценка. 

1.75 1 

 постоянен старши експерт от отдела 

Непровеждане на 

атестация на слу-

жителите. 

2.25 1 

 постоянен старши експерт от отдела 

Липса на анализ на 

резултатите от атес-

тацията. 

2.25 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

наредба Н-28/2010г. 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на формуляр 

за оценка в досието 

на служителя или 

работника. 

2 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

наредба Н-28/2010г. 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на утвърден 

годишен план за 

обучение. 

1.5 2 

 постоянен старши експерт от отдела 

Липса на средства 

за обучение. 
1.57 2 

 постоянен старши експерт от отдела 

Липса на индивиду-

ални планове за 

обучение. 

1.75 2 

 постоянен старши експерт от отдела 

Неучастие в обуче-

ние. 
1.6 1 

 постоянен старши експерт от отдела 

Липса на обратна 

връзка от участие в 

проведено обуче-

ние. 

1.2 1 

 постоянен старши експерт от отдела 

Липса на атестаци-

онен формуляр. 
2 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

наредба Н-28/2010г. 

постоянен старши експерт от отдела 

Нарушаване на про-

цедурата за пови-

шаване в ранг/срок; 

право и др./ 

2 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на докумен-

тация за отпуск. 2.2 1 

Спазване стриктно ЗОВС, КТ 

и административен модел на 

НВУ 

постоянен старши експерт от отдела 

Несъгласуване с 

ръководител. 
2.2 1 

Спазване стриктно ЗОВС постоянен старши експерт от отдела 

Разрешаване на от-

пуск при липса на 

основание. 

1.83 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Нерегистриране в 

системата. 
1.86 1 

 постоянен старши експерт от отдела 

Липса на архив на 

заповеди за отпуск. 
1.71 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

.Липса на регистър 

или невписан бол-
1.43 1 

Спазване стриктно ЗОВС, 

KСО и наредба за болнични-

постоянен старши експерт от отдела 
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ничен лист в регис-

търа. 

те 

Ненавременно 

представяне на 

болничния лист и 

регистъра в ТД на 

НАП. 

1.57 1 

Спазване стриктно KСО и 

наредба за болничните 

постоянен старши експерт от отдела 

Липса на докумен-

тация за прекратя-

ване. 

1.71 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Неспазване на про-

цедурата в зависи-

мост от начина  на 

прекратяване или 

освобождаване. 

1.67 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Неоформена корек-

тно трудова или 

пенсионна книжка. 

1.33 1 

Спазване стриктно ЗОВС и 

KT 

постоянен старши експерт от отдела 

Непредставено уве-

домление в ТД на 

НАП за прекратя-

ване на трудово 

правоотношение. 

1.33 1 

Спазване стриктно KT постоянен старши експерт от отдела 

Не изготвено или 

грешно изготвено 

УП2 за Осигурите-

лен доход за време-

то на работа или 

служба. 

1.4 1 

Спазване стриктно ЗОВС, КТ 

и административен модел на 

НВУ 

постоянен старши експерт от отдела 

Не изготвено или 

грешно изготвено 

УП3 за Осигурите-

лен стаж за времето 

на работа или служ-

ба. 

1.4 1 

Спазване стриктно ЗОВС, КТ 

и административен модел на 

НВУ 

постоянен старши експерт от отдела 

Неотразени в ТК 

неплатен отпук; из-

платени обезщете-

ния или основания 

за прекратяване и 

др . 

1.4 1 

Спазване стриктно ЗОВС, КТ 

и административен модел на 

НВУ 

постоянен старши експерт от отдела 

IV.Служба „Организация на учебнияпроцес” 

Контрол на движе-

нието на докумен-

тите. 

1,67 2 

Познаване на Правилника  за 

дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Неспазване на сро-

кове по докумен-

тално оформяне на 

резултати от раз-

лични дейности. 

1,33 2 

Познаване на Администра-

тивния модел на ФА 

Постоянен старши експерт от отдела 

Неправилно изгот-

вяне на документи. 1,2 1 

Познаване на Правилника  за 

дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Некачествено из-

пълнение на поста-

вени задачи. 

1,33 2 

Познаване на Администра-

тивния модел на ФА 

Постоянен старши експерт от отдела 

Промяна на услови-

ята след издаване 

на регламентиращ 

документ. 

1,57 1 

Познаване на годишната за-

повед на Началника на НВУ 

„В.Левски” за планиране. 

Постоянен старши експерт от отдела 
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Неспазени срокове 

заизготвяне на  за-

явки и разбивки от 

катедри. 

1,17 1 

Познаване на годишната за-

повед на Началника на НВУ 

„В.Левски” за планиране. 

Постоянен старши експерт от отдела 

Неточно изготвени 

заявки и разбивки 

от катедри. 

2 2 

Познаване на годишната за-

повед на Началника на НВУ 

„В.Левски” за планиране. 

Постоянен старши експерт от отдела 

Промени на усло-

вията в процеса на 

планиране. 

2 2 

Познаване на Администра-

тивния модел на ФА 

Постоянен старши експерт от отдела 

Липса на материал-

ни средсва необхо-

дими в процеса на 

планиране. 

1,57 

 
2 

Познаване на Правилника  за 

дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Несвоевременно 

предаване на из-

питни протоколи. 

2,14 

 
2 

Познаване на Правилника  за 

дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Неточно попълване 

на информация в 

протоколи и главни 

книги от изпълни-

телите. 

1,14 

 
1 

Познаване на Правилника  за 

дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Неритмично пода-

ване на информация 

за възстановени и 

спрени студентски 

права. 

1,8 

 
2 

Познаване на Правилника  за 

дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Неизпълнение на 

плана за следдип-

ломната квалифи-

кация. 

1,8 

 
2 

Познаване на Правилника  за 

дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Закъснение на до-

кументи съпътсва-

щи организиране на 

курсове в СДК.  

1,33 

 
1 

Познаване на Администра-

тивния модел и Правилника  

за дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Неизпълнение на 

годишния план  в 

административната 

част 

1,33 

 
1 

Познаване на Правилника  за 

дейността на НВУ 

”В.Левски” 

Постоянен старши експерт от отдела 

Несвоевременно 

оформяне на отчет-

ни документи 

1,57 

 
2 

Познаване на Администра-

тивния модел на ФА 

Постоянен старши експерт от отдела 

V. Катедра “Лидерство и чуждоезиково обучение 

Нарушение на пла-

ниранто на учебния 

процес. 

1.67 3.33 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Неспазване на сро-

кове по докумен-

тално оформяне на 

резултати от учеб-

ната дейност. 

1.50 3.00 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Закъснения за учеб-

ни занятия 
1.20 1.20 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Непровеждане на 

учебни занятия 
1.67 3.33 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Промяна на учебни 

занятия без доклад. 
1.57 1.57 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Нарушения на кон-

курсни процедури 
1.17 1.17 Преглед на оценката на риска 

Септември 

2012г. 
Ръководител на катедра 

Финансово необез- 2.00 4.00 Преглед на оценката на риска Септември Ръководител на катедра 
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печена научна дей-

ност 

2012г. 

Забавяне на заявки 

за отпечатване на 

научни трудове 

2.00 4.00 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Неспазени срокове 

при подготовка на 

научни конферен-

ции. 

1.57 3.14 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Липса на средства 

за подобряване на 

МТБ в катедрата. 

2.14 6.43 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Нарушения при 

поддържане на 

УМТБ в изправ-

ност. 

1.14 1.14 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Нарушения на про-

цеса на инвентари-

зация 

1.80 3.60 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Закъснения при 

подготовка на до-

кументи за ръко-

водството на ФА 

1.80 3.60 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Недостатъчен конт-

рол на учебния про-

цес 

1.33 1.33 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Неизпълнение на 

годишния план на 

катедрата в адми-

нистративната част 

1.33 1.33 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

Несвоевременно 

оформяне на отчет-

ни документи 

1.57 3.14 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Ръководител на катедра 

VI. Катедра „Организация и управление на тактическите подразделения и авиационно въоръжение“ 

Непълно и неточно 

разработване на за-

явката за планиране 

на учебното нато-

варване на катедра-

та. 

1.67 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Съгласно запо-

ведта за плани-

рането 

Ръководител на катедра 

Грешки в планира-

нето на учебните 

занятия. 

1.5 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Закъснения за учеб-

ни занятия. 
1.2 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Не провеждане на 

учебни занятия. 
1.67 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Самоволна промяна 

на учебни занятия 

по време и място. 

1.57 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Не спазване на ме-

тодиката за про-

веждане на семест-

риални изпити. 

1.67 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Не спазване на сро-

кове по оформяне 

на резултати от 

учебната дейност. 

2 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Нарушение на кон-

курсни процедури. 
2 1 

Контрол от РК Постоянен Ръководител на катедра 



396/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Финансово необез-

печена научна дей-

ност. 

1.57 1 

Съвместни действия с фи-

нансова служба 

Постоянен Ръководител на катедра 

Забавяне на заявки 

за отпечатване на 

научни трудове. 

4.29 2 

Взаимодействие с органите 

пряко свързани с тази дей-

ност 

Постоянен Ръководител на катедра 

Не спазени срокове 

при подготовката на 

научни конферен-

ции. 

1.14 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Нарушение при 

опазване и поддър-

жане на УМБ в изп-

равност. 

2 2 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Нарушения на про-

цеса на инвентари-

зация. 

2.4 2 

Взаимодействие със служби-

те по логистично осигурява-

не 

Постоянен Ръководител на катедра 

Липса на средства 

за обновяване на 

УМБ в катедрата. 

2.67 1 

Взаимодействие със служби-

те по логистично осигурява-

не 

Постоянен Ръководител на катедра 

Експлоатиране на 

дефектна апаратура. 1.33 1 

Взаимодействие със служби-

те по логистично осигурява-

не 

Постоянен Ръководител на катедра 

Несвоевременно и 

непълно планиране 

на дейността в ка-

тедрата. 

1.57 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Неизпълнение на 

годишния план на 

катедрата в адми-

нистративната част. 

1.33 2 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Неотчитане изпъл-

нението на плани-

раната дейност. 

1.33 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Неспазване на сро-

ковете за изготвяне 

на отчетната доку-

ментация. 

1.33 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

Недостатъчен конт-

ролн на учебния 

процес. 

1.33 1 

Контрол от отговорниците по 

ПМН и РК 

Постоянен Ръководител на катедра 

VII. Катедра „Аеродинамика и конструкция на летателните апарати” 

Непълно и неточно 

разработване на за-

явката за планиране 

учебното натовар-

ване на катедрата.  

1.33 1 

Контрол по ПМН и от начал-

никът на катедрата. Връзка с 

планиращия орган 

Съгласно запо-

ведта за плани-

ране 

Отговорник по ПМН, На-

чалник катедра 

Грешки в планира-

нето на учебните 

занятия 

1.33 1 

Контрол по ПМН и от начал-

никът на катедрата. Връзка с 

планиращия орган 

Постоянен Отговорник по ПМН, На-

чалник катедра 

Закъснения за учеб-

ни занятия . 
1,2 1 

Контрол на учебния процес Постоянен Началник катедра 

Не провеждане на 

учебни занятия  
1,83 1 

Контрол на учебния процес Постоянен Началник катедра 

Самоволна промяна 

на учебни занятия 

по време и място. 

1,57 1 

Контрол на учебния процес Постоянен Началник катедра 

Не спазване на ме-

тодиката за про-

веждане на семест-

1,17 1 

Контрол на учебния процес Постоянен Началник катедра 



397/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

риални изпити 

Неспазване на сро-

кове по оформяне 

резултати от учеб-

ната дейност. 

2 1 

Контрол на учебния процес. 

Връзка със  службата за от-

чет на  УП 

Постоянен Отговорници по СУКО 

Началник катедра 

Нарушения на кон-

курсни процедури 
2 1 

Изучаване на документите 

регламентиращи дейността 

При нообходи-

мост 

Началник катедра 

Финансово необез-

печена научна дей-

ност 

1,57 1 

Връзка с финансовия орган 

Връзка с Декан на факултет 

При нообходи-

мост 

Началник катедра 

Забавяне на заявки 

за отпечатване на 

научни трудове 

1,4 2 

Отчет в месечния анализ Ежемесечно Началник катедра 

Не спазени срокове 

при изпълнение на 

научни проекти 

1,14 1 

Персонални задачи в задачи-

те за месеца съгласно годиш-

ния план 

Съгласно го-

дишния план 

Началник катедра 

Не осигуряване на 

условия за публи-

куване на научни 

резултати 

1,14 1 

Връзка с финансовия орган. 

Връзка с декана на факултета 

Съгласно го-

дишния план 

Началник катедра 

Не спазени срокове 

при подготовката на 

научни конферен-

ции 

1,14 1 

Персонални задачи в задачи-

те за месеца  

Съгласно го-

дишния план 

Началник катедра 

Нарушения при 

опазване и поддър-

жане на УМБ в изп-

равност. 

1 2 

Контрол на учебния процес 

Отчет в месечния анализ. 

Постоянен Преподаватели от катед-

рата 

Нарушения на про-

цеса на инвентари-

зация  

1,2 2 

Персонални задачи в задачи-

те за месеца съгласно годиш-

ния план 

Съгласно го-

дишния план 

Началник катедра 

Комисия за инвентариза-

ция 

Липса на средства 

за обновяване на 

УМБ в катедрата. 

1,33 2 

Връзка с финансовия орган 

Връзка с Декана на факулте-

та 

Постоянен Началник катедра 

 

Експлоатиране на 

дефектна апаратура 
1,33 1 

Контрол на апаратурата при 

подготовката на занятието 

Постоянен Преподаватели от катед-

рата 

Несвоевременно и 

непълно планиране 

дейността в катед-

рата  

1,57 1 

Изучаване плана на факулте-

та. 

Връзка с Декан на факултет 

При подготовка 

на плановата 

документация 

Началник катедра 

 

Неизпълнение на 

годишния план на 

катедрата в адми-

нистративната част 

1,33 1 

Изучаване годишния план на 

катедрата Ежемесечен анализ 

на пропуските 

Всеки месец Началник катедра 

Не отчитане изпъл-

нението на плани-

раната дейност 

1,33 1 

Анализ дейността за месеца Всеки месец Началник катедра 

Не спазване на сро-

ковете за изготвяне 

на отчетната доку-

ментация 

1,33 1 

Анализ дейността за месеца Всеки месец Началник катедра 

Недостатъчен конт-

рол на учебния про-

цес 

1,33 1 

Анализ на резултатите от 

учебната дейност 

Постоянен Началник катедра 

VIII. Катедра „Авиационни двигатели и експлоатация на летателните апарати” 

 Непълно и неточно 

разработване на за-

явката за планиране 

учебното натовар-

ване на катедрата. 

1,67 1 

Контрол по ПМН и от начал-

никът на катедрата. Връзка с 

планиращия орган 

Съгласно запо-

ведта за плани-

ране 

Отговорник по ПМН, На-

чалник катедра 



398/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

Грешки в планира-

нето на учебните 

занятия 

1,5 1 

Контрол по ПМН и от начал-

никът на катедрата. Връзка с 

планиращия орган 

Постоянен Отговорник по ПМН, На-

чалник катедра 

Закъснения за учеб-

ни занятия . 
1,2 1 

Контрол на учебния процес Постоянен Началник катедра 

Не провеждане на 

учебни занятия 
1,67 1 

Контрол на учебния процес Постоянен Началник катедра 

Самоволна промяна 

на учебни занятия 

по време и място. 

1,57 1 

Контрол на учебния процес Постоянен Началник катедра 

Не спазване на ме-

тодиката за про-

веждане на семест-

риални изпити 

1,17 1 

Контрол на учебния процес Постоянен Началник катедра 

Неспазване на сро-

кове по оформяне 

резултати от учеб-

ната дейност. 

2 1 

Контрол на учебния процес. 

Връзка със  службата за от-

чет на  УП 

Постоянен Отговорници по СУКО 

Началник катедра 

Нарушения на кон-

курсни процедури 
2 1 

Изучаване на документите 

регламентиращи дейността 

При нообходи-

мост 

Началник катедра 

Финансово необез-

печена научна дей-

ност 

1,57 1 

Връзка с финансовия орган 

Връзка с Декан на факултет 

При нообходи-

мост 

Началник катедра 

Забавяне на заявки 

за отпечатване на 

научни трудове 

1,4 2 

Отчет в месечния анализ Ежемесечно Началник катедра 

Не спазени срокове 

при подготовката на 

научни конферен-

ции 

1,14 1 

Персонални задачи в задачи-

те за месеца  

Съгласно го-

дишния план 

Началник катедра 

Нарушения при 

опазване и поддър-

жане на УМБ в изп-

равност. 

1 2 

Контрол на учебния процес 

Отчет в месечния анализ. 

Постоянен Преподаватели от катед-

рата 

Нарушения на про-

цеса на инвентари-

зация 

1,2 2 

Персонални задачи в задачи-

те за месеца съгласно годиш-

ния план 

Съгласно го-

дишния план 

Началник катедра 

Комисия за инвентариза-

ция 

Липса на средства 

за обновяване на 

УМБ в катедрата. 

1,33 2 

Връзка с финансовия орган 

Връзка с Декана на факулте-

та 

Постоянен Началник катедра 

 

Експлоатиране на 

дефектна апаратура 
1,33 1 

Контрол на апаратурата при 

подготовката на занятието 

Постоянен Преподаватели от катед-

рата 

Несвоевременно и 

непълно планиране 

дейността в катед-

рата 

1,57 1 

Изучаване плана на факулте-

та.Връзка с Декана на факул-

тета 

При подготовка 

на плановата 

документация 

Началник катедра 

 

Неизпълнение на 

годишния план на 

катедрата в адми-

нистративната част 

1,33 1 

Изучаване годишния план на 

катедрата Ежемесечен анализ 

на пропуските 

Всеки месец Началник катедра 

Не отчитане изпъл-

нението на плани-

раната дейност 

1,33 1 

Анализ дейността за месеца Всеки месец Началник катедра 

Не спазване на сро-

ковете за изготвяне 

на отчетната доку-

ментация 

1,33 1 

Анализ дейността за месеца Всеки месец Началник катедра 

Недостатъчен конт-

рол на учебния про-

цес 

1,33 1 

Анализ на резултатите от 

учебната дейност 

Постоянен Началник катедра 



399/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

IX. Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии" 

Непълно и неточно 

разработване на за-

явката за планиране 

учебното натовар-

ване на катедрата 

1,67 1 

Пооперационен контрол на 

заявката за планиране на 

учебното натоварване в ка-

тедрата. 

Всеки семестър Н-к катедра и членове на 

катедрата 

Грешки в планира-

нето на учебните 

занятия 

1,5 1 

Запознаване с нормативните 

документи касаещи планира-

нето на занятията. 

Всеки семестър Н-к катедра 

Закъснения за учеб-

ни занятия 1,2 1 

Провеждане на мероприятия 

свързани с разпределение на 

времето.  

ежемесечен Н-к катедра 

Не провеждане на 

учебни занятия  
1,67 1 

Катедрен съвет и разбор на 

ситуацията. 

При необходи-

мост 

Н-к катедра и членове на 

катедрата 

Самоволна промяна 

на учебни занятия 

по време и място. 

1,57 1 

Запознаване с нормативните 

документи касаещи учебния 

процес. 

При необходи-

мост 

Н-к катедра и членове на 

катедрата 

Не спазване на ме-

тодиката за про-

веждане на семест-

риални изпити 

1,5 1 

Провеждане на мероприятия 

свързани с методиката на 

провеждане на семестриален 

изпит. 

При необходи-

мост 

Н-к катедра и членове на 

катедрата 

Неспазване на сро-

кове по оформяне 

резултати от учеб-

ната дейност. 

2 1 

Запознаване на състава със 

сроковете по оформяне на 

резултатите от учебната дей-

ност. 

ежемесечен Н-к катедра 

Нарушения на кон-

курсни процедури 
2 1 

Преглед на регламентиращи-

те документи. 

При необходи-

мост 

Н-к катедра 

Финансово необез-

печена научна дей-

ност 

1,57 1 

Попълване на ежемесечни 

заявки. 

ежемесечен Н-к катедра 

Забавяне на заявки 

за отпечатване на 

научни трудове 

1,2 2 

Обобщаване на видовете за-

явки и техния приоритет. 

постоянен Н-к катедра 

Не спазени срокове 

при подготовката на 

научни конферен-

ции 

1,14 1 

Своевременно събиране на 

научните доклади по секции 

постоянен Н-к катедра 

Нарушения при 

опазване и поддър-

жане на УМБ в изп-

равност. 

1 2 

Своевременно попълване на 

заявки за подновяване на 

УМБ. 

постоянен Н-к катедра 

Нарушения на про-

цеса на инвентари-

зация  

1,2 2 

Провеждане на занятия с от-

говорниците по инвентари-

зацията. 

ежегоден Н-к катедра 

Липса на средства 

за обновяване на 

УМБ в катедрата. 

1,33 2 

Търсене на алтернативни из-

точници за подновяване на 

УМБ 

постоянен Н-к катедра 

Експлоатиране на 

дефектна апаратура 1,33 1 

Попълване и утвърждаване 

на актове за трансформация 

и брак. 

При необходи-

мост 

Н-к катедра 

Несвоевременно и 

непълно планиране 

дейността в катед-

рата 

1,57 1 

Провеждане на катедрени 

съвети за пълното изясняване 

на дейността в катедрата. 

семестриален Н-к катедра 

Неизпълнение на 

годишния план на 

катедрата в адми-

нистративната част 

1,33 1 

Съгласуване на дейността на 

катедрата с администрацията 

на факултета 

Всяка учебна 

година 

Н-к катедра 

Не отчитане изпъл-

нението на плани-
1,67 1 

Запознаване на състава с рег-

ламентиращите документи 

Всеки семестър Н-к катедра и членове на 

катедрата 



400/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

раната дейност по планираната дейност 

Не спазване на сро-

ковете за изготвяне 

на отчетната доку-

ментация 

1,33 1 

Запознаване със сроковете за 

изготвяне на отчетната доку-

ментация. 

Всяка учебна 

година 

Н-к катедра 

Недостатъчен конт-

рол на учебния про-

цес 

1,33 1 

Повишаване на контрола на 

учебния процес. 

ежемесечно Н-к катедра 

X. Катедра Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията 

Неравномерно раз-

пределение на на-

товарването 

1.25 2.00 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Началник на катедра 

Пропуснати дис-

циплини в процеса 

на планиране. 

1.33 1.00 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Началник на катедра 

Ненанасяне във 

дневника за про-

веждане на заняни-

ята. 

1.25 1.00 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Началник на катедра 

Ненанасяне на за-

нятията в електрон-

ната система за от-

читане на занятия-

та. 

1.40 1.00 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Началник на катедра 

Неспазване графика 

за контрол на заня-

тията. 

1.00 1.00 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Началник на катедра 

Грешки при изгот-

вяне на справките 

за хонорувани пре-

подаватели. 

1.17 1.00 

Преглед на оценката на риска Септември 

2012г. 

Началник на катедра 

XI.Секция”Логистка” 

Несъответствие на 

доставката със зая-

веното 

1 2 

Стриктно следене на заяве-

ните и получените материал-

ни средства 

постоянен Началник на секция  

Липса на съответ-

ната документация 

за получавене и 

предаване на актива 

1,5 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Липса на отговорно 

лице за дадения ак-

тив; липса на доку-

ментираност на 

процеса 

1,75 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Нарушения при 

осъществяването на 

ремонтни дейности 

на активи 

2 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Липса на контрол и 

документация при 

движението на ак-

тива с цел ремонт 

2 1 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Липса на контрол 

при осъществяване 

на ремонта 
1 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

постоянен Началник на секция  



401/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

говото спазване 

Липса на адекватни 

действия при конс-

татиране на недоб-

росъвестно използ-

ване на активи. 

1,75 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Неспазване на зако-

новите изисквания 

за провеждане на 

инвентаризация 
1,33 2 

Запознаване на целия личен 

състав със Заповедта за ин-

вентаризация и със счето-

водния документооборот и 

стриктно следене за спазва-

нето им. 

постоянен Началник на секция  

Недобра организа-

ция на подготви-

телния етап от про-

цеса на инвентари-

зация / заповеди; 

срокове; задачи и 

т.н. 

1,6 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Допускане на не-

точности при конс-

татиране на резул-

татите от инвента-

ризация 

1,8 1 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Предлагане за брак 

на полезни активи 

1,75 1 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Възможност за зло-

употреби при из-

вършване на инвен-

таризацията и уни-

щожаване на браку-

ваните активи 

1,67 1 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Липса на контрол 

при събираемост на 

вземания от начете-

ни на МОЛ 

1,33 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Неспазване на пре-

поръки от предход-

ни инвентаризации. 1,8 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Възможност за зло-

употреби при физи-

ческото унищожа-

ване на бракувани 

активи. 

1,33 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Липса на докумен-

тация за бракуване-

то на активите. 1,67 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Нередности или не-

съответствия на 

счетоводните за-

писвания на акти-

вите и реалната 

1,33 1 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  



402/402 

Оценка на 

риска 
Риск 

Влия-

ние 

Веро-

ятност 

Планирани действия Срок Служител 

1 2 3 4 5 6 

собственост върху 

тях. 

Наличие на активи 

без балансова стой-

ност в счетоводните 

книги. 

1 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Липса на контрол 

при осъществяване-

то на цялостния 

процес по инвента-

ризация на тези ак-

тиви. 

1 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

Системни неточ-

ности при счето-

водното отписване 

на активите. 

1 2 

Запознаване на всички мате-

риално отговорни лица със 

счетоводния документообо-

рот и стриктно следене за не-

говото спазване 

постоянен Началник на секция  

 

   С уважение, 

   НАЧАЛНИК НА НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

   Бригаден генерал инженер    Цветан Харизанов 

       __.10.2012 г. 

 


