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Риск културата 

Риск  култура –  съвкупност от  ценности, 
убеждения, отношения, ниво на осъзнатост, 
представи за риска, споделени от група хора с 
обща цел. Тя определя колективната им 
способност да идентифицират, обсъждат, 
реагират на настоящи и бъдещи рискове на  
организацията. 
 



Култура и риск култура 

• Риск културата е проявление 
на организационната култура, 
специфичен начин на 
оформяне на културата, който 
позволява общи аспекти на 
културата да се фокусират 
въху поемането на риск и 
дейностите по контрол на 
риска; 

• Риск културата трябва да е в 
синхрон с останалите 
елементи на желанара 
организационна култура. 



Как работи риск културата 

 Културата като набор от базови допускания (ценности, приети за 
даденост) определя за нас на какво да обръщаме внимание, какво то 
означава, как да реагираме на това, което се случва и какви действия да 
предпиремаме в различните ситуации.  

 Ценностите определят всички аспекти на нашия живот: нашата 
морална преценка, нашите ракции спрямо другите, нашата 
ангажираност към лични и организационни цели. Ценностите: 

• Дават насоки за действия – те направляват нашите решения, какво да правим и 
какво не; 

• Овластяват – когато ценностите са ясни, няма нужда от указания от 
висшестоящите какво да правим; 

• Мотивират – карат ни да се фокусираме върху това защо правим, това, което 
правим и към целите, към които се стремим.  



Културата, наред със стратегията е сред 
основните лостове, с които разполагат 
лидерите  

Стратегията и културата са сред 
основните лостове, с които разполагат 
висшите лидери в тяхното безкрайно 
търсене на организационна 
жизнеспособност и ефективност. 
Стратегията предлага формална 
логика за целите на компанията и 
ориентира хората около тях. 
Културата изразява целите чрез 
ценности и убеждения и ръководи 
дейността чрез споделени 
предположения и групови норми. 
 



Защо риск културата е важна? 

Всички организации трябва да 
поемат рискове, за да постигнат 
своите цели. Преобладаващата риск 
култура в една организация може да 
я направи значително по-добра или 
по-лоша при управлението на тези 
рискове. Риск културата значително 
влияе върху способността за 
вземане на стратегически решения 
за риска и постигането на целевата 
доходност и рентабилност. 
 



Регулаторните изисквания 

Разумната и последователна култура на поемане на 
риск следва да бъде основен елемент от 
ефективното управление на риска на институцията и 
да дава възможност на институциите да вземат 
разумни и информирани решения. За тази цел: 

• Институциите следва да разработят интегрирана и 
приложима в цялата институция култура на 
поемане на риск 

•  Служителите следва да бъдат напълно наясно със 
своите отговорности, свързани с управлението на 
риска 

• Ръководният орган следва редовно да насърчава, 
наблюдава и оценява културата на поемане на 
риск на институцията 



Ръководният орган  

Ръководният орган следва: 

• да отговаря за определянето и разпространяването на основните 
ценности и очаквания на институцията; 

• поведението на неговите  членове следва да отразява 
възприетите ценности; 

• да допринасят за предаването на основните ценности и 
очакванията на служителите в институцията.  



Служителите  

Служителите на всички нива следва: 

• да познават и разбират основните ценности на институцията; 

• да познават и разбират нейния рисков апетит и капацитет за 
поемане на риск;  

• да са в състояние да изпълняват своите функции и  

• да бъдат наясно, че ще бъдат подведени под отговорност за 
действията си във връзка със склонността за поемане на риск на 
институцията. 



Добрата риск култура 

Добрата риск култура изисква: 

• ефективна комуникация и противопоставяне –  разумната култура 
на поемане на риск следва да насърчава среда с открита 
комуникация и ефективно противопоставяне 

• подходящите стимули следва да играят важна роля при 
съгласуването на склонността за поемане на рискове с рисковия 
профил на институцията и нейните дългосрочни интереси 



Какво трябва да прави една успешна 
програма за управление на риск културата 

• Личностно съответствие – съответствие между ценностите на 
индивида и неговото поведение; 

• Структурно съответствие – ценностите на групата и нейното 
поведение са в съотвествие с политики, правила и процедури; 

• Съответствие на ценностите – съответствие на ценностите на 
индивида с ценностите на групата; 

• Съответствие на мисията – съответствие на усещането на 
индивида за мисия с обявената мисия на групата; 

• Групова кохезия – едновременно съответствие на ценностите и 
съответствие на мисията.  

 



Култура и риск култура - 
подходи 

Описателни Предписателни  

(базирани на модел) 



Процесът на управление на 
риск културата 

 
 



Дизайн на риск културата – D3 
подхода 



Културата е като… 

Dave Gray, Co-founder of X plane 
 and author of Gamestorming,  
and The Connected Company 

Културата е като градина. Градинaта може да бъде проектирана, но в 
същото време тя е естествена и се развива органично. Добрата култура, 
като добра градина, отразява както намеренията на дизайнерите, така и 
естествения, органичен растеж. Добрата култура не е случайност. Тя се 
постига, когато има един или повече добри "градинари на културата". 



Светлозар Каранешев е ръководител 
на вътрешен одит на Българо 
Американска кредитна банка.  Има 
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