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ТЕМА 1:  ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА 

1.1. Произход на риска и понятиен апарат. 

1.2. Стандарти за управление на риска. 

 

1.1. Произход на риска и понятиен апарат 

Всяка фирма или организация е подложена на множество по вид 

рискове, произтичащи от динамичната среда, в която функционира. За да се 

постигне устойчивост на развитието, управлението не може да не се 

съобразява с външните и вътрешните влияния върху различните подсистеми 

и управленската система като цяло. Така управлението на риска се превръща 

в значим управленски процес, който има решаващо значение за вземането 

на обосновани, обективни решения, отчитащи дори и по-високата степен на 

определеност. 

Понятието „риск” (от латинската дума risico – „опасност”, 

„несигурност”) е решение, начинание или постъпка, резултатът от които е 

неизвестен. В повечето тълкувания, се разглежда негативната страна на 

риска, като възможност за настъпване на вреда или загуба. Позитивните 

аспекти се откриват в тълкуванието на риска като „шанс” или възможност 

за печалба. Рискът е неизбежен по своя характер и засяга всички сфери на 

съзнателната и несъзнателната човешка дейност. Практически всяко 

действие, дори и бездействие е свързано с поемането на някакъв риск. 

Думата "риск" е навлязла широко във всички сфери на обществения 

живот, в политиката, икономиката, спорта, медицината, военното дело, 

научните изследвания и т.н. Ежедневието на всеки човек е "потопено" в риск 

от: автомобилна катастрофа, пожар, неблагоприятна промяна на обменния 

валутен курс, кражба, нереализиран проект, масиран инфаркт и много 
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други. В понятието "риск" се влага различен смисъл, с него се отбелязват 

такива понятия, като: 

 опасност (възможност) за настъпване на загуба или експозиция 

на загуби; 

 еднозначност с обекта, който е застрашен от неблагоприятно 

събитие; 

 отговорност, която може да се прехвърли от един субект на друг 

субект; 

 вероятност за загуба (щета, ущърб); 

 възможност за вреда; 

 неблагоприятно отклонение от очакван (желан) резултат; 

 средство за постигане на печалба; 

 мярка за опасност и много други1. 

Думата риск произхожда от староиталианската дума risicаre и 

означава дръзвам, решавам се, осмелявам се, а това е по-близко до вземане 

на решение, до избор, резултатът на който не е известен, отколкото до 

жребий или хазарт. В българския език думата "риск" е приета през 

френската сума "risque" и поради това в семантичен смисъл превес има 

определянето на риска като възможно нежелано явление. Например рискът 

е: 

 "възможна опасност, действие на слука, възможна загуба при 

търговска сделка" 2; 

 "възможна опасност, действие на слука с надежда за успех, 

възможна загуба при търговска сделка"3; 

 "опасност, рискованост, отговорност"4; 

                                                           
1 Попчев, И., Стратегии за управление на риска, записки на лектора, С., 2004.   
2 Български тълковен речник - 1984 
3 Речник на чуждите думи в българския език - 1982 
4 Български синонимен речник - 1987 
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 "възможна опасност, евентуална загуба, провал и др. 

(фр.risque)5. 

Този семантичен смисъл не е променен съществено през годините. 

Например в речника на чуждите думи на З. Футеков от 1932 г. може да се 

открие следното: 

 "рискувам (фр.); осмелявам се; правя нещо на щастие; рискувам 

да загубя всичко = втурвам се главоломно; той много рискува = 

много смел; 

 риск, осмеляване, предприемане на действие на щастие и 

свързаната с него опасност с цел за постигане успех; с риск на 

живота си = при опасност да бъда загубен или умра; поемам 

риска = загубата". 

В литературата се срещат и мотивирани твърдения, че думата риск е 

от арабски произход. 

Рискът е събитие или група родствени случайни събития, нанасящи 

ущърб на обект, притежаващ дадения риск. Под обект се разбира 

материален обект или имуществен интерес или някакво свойство на обекта, 

а ущърб (щета) е влошаване или загуба на свойство на обекта. Рискът като 

събитие или като съвкупност от събития притежава множество от дискретни 

и/или непрекъснати реализации, всяка от която има своя вероятност и 

размер на щетата. 

Рискът може да се приеме още и като опасност от нещо несигурно, 

като отрицание на увереността. Несигурността са съмненията, които има 

един човек по отношение на възможността да предвижда кои от всички 

възможни изходи ще се сбъднат. Несигурността е личното усещане за риска. 

Обективното съществуване на риска се свързва с такива явления, като 

земетресения, наводнения, урагани и т.н., които стават извън нашата воля. 

                                                           
5 Малък речник на чуждите думи в българския език - 1999 
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Съществуват обаче много ситуации, като авариите в промишлеността, 

поведението на пазара, екологичните катастрофи и т.н., в които човекът е 

главното действащо лице и тогава на обективната категория "опасност" 

противостои субективната категория "риск". 

Друго съществено обстоятелство е неопределеността. Оценката на 

риска от взетото решение или от опасността като информация за 

вероятностите за възможните изходи или за възможни щети е доказателство 

за добро познаване на изучаваните обекти, явления, технологии и решения. 

В много случаи обаче това не е възможно и тогава ситуацията е на 

неопределеност. 

Пръв Франк Найт6 определя практическата разлика между 

категориите риск и неопределеност. При риска разпределението на 

резултатите в група е известно чрез априорни изчисления или от изучаване 

статистиката на предшестващия опит, а при неопределеността това липсва. 

Тази липса много често е предизвикана от невъзможността да се извърши 

групиране на случаите поради уникалността на ситуациите. Елементарното 

пояснение  за риска и неопределеността може да се даде със следния пример. 

Нека в една урна има 10 топки - 8 бели и 2 черни, то рискът да се изтегли 

една черна топка е с вероятност 1/5. Ако обаче не се знае колко и какви 

топки има в урната, то тогава ситуацията е на неопределеност. 

И още един пример, свързан с теоретичното твърдение, че риск и 

неопределеност са две различими състояния на неизвестност и несигурност. 

Казва се, че има риск (измерим риск), когато при неизвестност 

вероятностите за един или друг изход (резултат) са известни (измерими). 

Например за проекта АВС в годината k нетният паричен поток NCFk може 

да бъде 1 млн. лв., 2 млн.лв. или 3 млн.лв. със съответни вероятности 0.3, 0.5 

                                                           
6 Frank Hyneman Knight; 7 ноември 1885 – 15 април 1972) е бил от значимите икономисти на 20 век. 

Неговата известна дисертация Риск, несигурност и печалба (1921) остава и досега едно от най-интересните 

четива по икономика. В нея Найт формулира известното разграничение между риск (случайност с известни 

възможности) и несигурност (случайност с неизвестни възможности). 



8 
 

и 0.2. Или нетния паричен поток през k-тата  година може да бъде 1 млн.лв. 

с вероятност 0.3, 2 млн.лв. с вероятност 0.5 или 3 млн.лв. с вероятност 0.2. 

Това се определя като такава неизвестност, наречена риск, при която 

разпределението на вероятностите е известно. 

Съответно второто състояние на неизвестността се определя като 

неопределеност или чиста неопределеност тогава, когато потенциално 

възможните изходи (резултати) са известни, но конкретното разпределение 

на вероятностите е известно. В конкретния проект АВС през k-тата година 

нетния паричен поток също може да бъде 1 млн. лв., 2 млн. лв. или 3 млн. 

лв., но не се знае с какви вероятности тези потоци могат да се сбъднат. 

Съгласно Международната организация по стандартизация7, рискът 

се определя като произведение от вероятност за настъпване на събития и 

въздействието на настъпилото събитие. 

В специализираната научна литература се срещат различни 

определения, свързани с понятието „риск“.  В строителството „риск“ се 

определя като шанса за поява на отрицателно или положително събитие, 

засягащо целите на проекта, като следствие от несигурността.  Някои автори 

са изразили риска като експозиция към икономическа загуба или печалба, 

възникваща от участие в инвестиционния строителния процес. Други 

анализатори разглеждат риска само като загуба.  Рискът по отношение на 

строителството е дефиниран също като променлива в процеса на изграждане 

на проект, чиято промяна води до несигурност по отношение на крайните 

разходи, продължителност и качество на проекта.  Анализът на риска 

включва оценка на вероятностите, необходими като входни данни за оценка 

на алтернативни решения.   

Съществуващото разнообразие на дефиниции за риска показва, че 

това явление е многоаспектно, с разнообразни мнения за неговата същност, 

                                                           
7 БДС EN 31010:2010. Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009). IEC/ISO 

31010:2009 е двуезичен спомагателен стандарт към ISO 31000 и дава указания за избора и прилагането на 

системни методи за оценяване на риска. 
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с множество несъвпадащи, а често и противоположни реални основания за 

причините, които го пораждат, с недостатъчно, а понякога и неадекватно 

използване на тази категория в реалната практика. 

Рискът е една от най-важните категории, които изразяват мярката за 

опасност на определени ситуации, в които има потенциални фактори, 

неблагоприятно въздействащи върху човека, обществото или природата. 

Рискът в съвременната наука, култура и общество е също такава 

обобщаваща и широка категория като грях, справедливост, ценност, смисъл 

и т.н. 

Категорията "риск" се използва в много обществени, природно-

математически, медико-биологически, технически и военни науки. Всяка от 

тези науки има свой предмет и обект, своя насоченост в изследването на 

риска и използва за тези цели свои специфични методи. Развитието на 

съвременното знание за риска, специфичен за всяка наука, е предпоставка 

за неговото обединение, за създаване в бъдеще на обща теория на риска.8 

Изследването на риска предполага разкриване на неговата същност, 

елементи, свойства и вътрешна противоречивост. По-нататък е необходимо 

да се изследват причините за съществуването на риска, критериите за 

оценка на риска, връзката между обективната и субективната страни на 

риска. 

Под класификация на риска следва да се разбира разпределението на 

риска в конкретни групи по определени признаци. Класификационната 

система на рисковете включва групи, категории, видове, подвидове и 

разновидности на риска. Една примерна класификационна схема на риска се 

предлага от И.Т.Балабанов - 1996. Тази схема е показана на следващата 

фигура. 

                                                           
8 Георгиев, Ю., Управление на риска в сигурността, С., Изток запад, 2011. 

  Манчева, Ж., Управление на риска в строителните проекти, София, 2014 
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В зависимост от възможните отклонения на фактическите резултати 

(рисковите събития) от очакваните, рисковете са разделени на чисти и 

спекулативни9. 

Чисти рискове означават възможност за получаване на отрицателен 

или нулев резултат. Онези, които се изразяват само чрез възможността за 

настъпване на загуба, т.е. осъществяването на риска означава възникване на 

загуба и обратният случай - неосъществяване на риска, означава постигане 

на предвиденото (желаното) състояние.  

Спекулативните рискове се изразяват във възможността за получаване 

както на положителен, така и на отрицателен резултат, т.е. съществуват 

тогава, когато е налице възможност както за изгода, така и за загуба. 

Изходът от спекулативния риск има двойствен характер. Ако рискът се 

осъществи, той предизвиква загуба подобно на чистите рискове. От друга 

страна, неосъществяването на риска означава реализиране на печалба. 

                                                           
9 Дочев, Д., Теория на риска, Варна, Наука и икономика, 2007. 
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Спекулативните рискове са финансовите рискове и за удобство могат да се 

определят като рискове в тесен смисъл на думата. 

Чистите рискове са природно-естествени (земетресения, наводнения, 

епидемии и др.), екологични, политически (военни действия, ембарго, 

национализация, стачки и т.н.), транспортни и комерсиални. 

Комерсиалните рискове представляват опасност за загуби от 

финансово-стопанската дейност и са имуществени (загуба на имущество от 

кражби, безотговорност и т.н.), производствени (спиране на производство, 

внедряване на нова техника и технологии и т.н.) и търговски (задържане или 

отказване на плащания, недоставяне на стоката и т.н.). 

Финансовите рискове са рискове, свързани с вероятност за загуба на 

парични средства. Те са рискове за покупателната способност на парите, 

инвестиционни и комерсиални. Рисковете за покупателната способност на 

парите са инфлационни и дефлационни, валутни и ликвидни. 

Инвестиционните рискове са рискове от пропуснати ползи, от финансови 

загуби и от намаляване на доходността. Рисковете от намаляване на 

доходността са лихвени и кредитни (борсови, селективни и банкрутни)10. 

Безспорно възможни са и други класификационни схеми, в това число 

и в тясно специализирани групи, в които се доуточнява характера на 

съответния риск или се акцентира само върху някои отделни страни на 

риска11. 

 

1.2. Стандарти за управление на риска 

Водещите стандарти в сферата на управелние на риска са: 

  ● ISO 31000, Управление на риска - принципи и насоки (ISO 

31000:2009, Risk management – Principles and guidelines). 

                                                           
10 Драганов, Х., Управление на риска, С., Тракия, 2003. 
11 Христов, П., Метатеория на риска Парадигми и подходи, С., Албатрос, 2010. 
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  ● ISO 31010, Управление на риска- Методи за оценяване на риска 

(ISO/IEC 31010:2009, Risk management – Risk assessment techniques) 

  ● ISO/lEC Guide 73:2009, Управление на риска- речник (ISO Guide 

73:2009, Risk management – Vocabulary).  

  ● Стандарт по управление на риска на Федерацията на европейс-ките 

асоциации по управление на риска, FERMA (Federation Of  European Risk 

Management Associations) 

  ● „Управление на риска на организациите: Интегрирана рамка на 

Комитета на спонсорските организации към американската комисия 

"Тредуей" (COSO), (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway 

Commission). 

  ● Стандарт за управление на риска AS/NZS 4360:2004 на съвмест-

ния орган по стандартизация на Австралия и Нова Зеландия и др. 

В стандартите на ISO е прието следното определение за риск: „Риск e 

въздействие на неопределеността върху целите.“ Нека поясним всяка дума 

от дефиницията. 

- Въздействие е отклонение от очакваното - позитивно и/или 

негативно; 

-  Целите могат да имат различни аспекти /финансови, здравословни и 

безопасни и свързани с околната среда/ и могат да се прилагат на различни 

нива /стратегически, организационни-общо, проект, продукт, процес/; 

- Рискът често се характеризира с позоваване на възможни събития и 

последствия или комбинация от тях; 

- Рискът често се изразява по отношение на комбинация от 

последиците от едно събитие /включително обстоятелства/ и вероятността 

от възникването му; 

- Неопределеност е състоянието, дори и частично, на недостиг на 

информация, свързана с разбиране или знание за събитие, неговото 

следствие или вероятност. 
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Дефиниции за риск дават Асоциацията на ръководители на проекти на 

Обединеното кралство (APM), чийто „Риск анализ на проекта и ръко-

водство за управление“ (PRAM Guide, 1997) определя риска като "неси-

гурно събитие или набор от обстоятелства, които, ако се случат, ще имат 

ефект върху постигането на целите". Естеството на ефекта е неопределен, 

така имплицитно това може да включва както отрицателни, така и 

положителни ефекти.  

Британският институт по стандарти (BSI) повтаря този общ изглед в 

BS 6079-1:2010, в която се казва, че рискът е "Неопределеност, това може да 

се отрази на перспективите за постигане на цели".  

Редица национални органи за стандартизиране са приели стандарти, 

ръководства или правила за управление на риска в организациите. 

В стандарта Модел за управление на рисковете на Комитета на 

спонсорските организации на комисията Тредуей (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission, COSO), процесът на управление 

на рисковете на организацията се състои от осем взаимносвързани елемента: 

 Определяне на вътрешната среда; 

 Формулиране на целите; 

 Идентифициране на рисковете; 

 Оценка на риска; 

 Реагиране на риска; 

 Определяне на средствата за контрол; 

 Създаване на условия за получаване, обработване и предаване 

на информацията. Определяне условията за комуникация; 

 Мониторинг. 

По този начин управлението на риска се определя като процес. В него 

се акцентира на взаимната връзка между целите на организацията 

(стратегически, оперативни, задачи, спазването на нормативната уредба), 
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организационната структура на фирмата (равнища на организацията, 

подразделения, стопански единици и други) и останалите елементи на 

управлението на риска. 

Стандартът за управление на рисковете на Федерацията на 

европейските асоциации на риск-мениджърите 2003 (FERMA) е съвместна 

разработка с няколко водещи организации от Великобритания, които се 

занимават с въпросите на управлението на риска: Институт на риск-

мениджърите (IRM), Асоциацията за риск-мениджмънт и застраховане 

(AIRMIC), Националния форум за риск-мениджмънт в обществения сектор 

(ALARM). 

В документа се следва подхода, че рискът е „комбинация на 

вероятностите на събитията и техните последствия”. Управлението на риска 

се разглежда като част от стратегическото управление на организацията, 

чиято задача е идентифицирането на рисковете и тяхното управление, като 

в системата се включва и програма за контрол на изпълнението на 

поставените задачи, оценка на ефективността на провежданите мероприятия 

и система за поощряване на всички равнища на организацията. 

Стандартът определя четири групи рискове: стратегически, 

оперативни, финансови рискове и опасности. Характеризирани са 

ключовите стадии на процеса на управление на риска. Описана е 

организационната структура за управление на риска (Съвет на директорите 

– структурно звено – риск-мениджър) и изискванията към разработването 

на вътрешните нормативни документи за управлението на риска. 
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Схема на управление на риска, съгласно стандарта на Федерацията на 

европейските асоциации на риск-мениджърите (FERMA) 

В Русия са утвърдени и функционират ГОСТ Р 51901:2002 

„Управление на надеждността. Анализ на риска при технологичните 

системи”, ГОСТ Р 51897:2002 „Управление на риска. Термини и 

определения”, ГОСТ Р 51898-2002 „Аспекти на безопасността. Правила 

включени в стандарти” и други. 

Национални стандарти действат и в Австралия и Нова Зеландия 

(АS/NZS 4360:2004). Канада (CAN/CSA-Q850-97), Япония (JIS Q 2001), 

Великобритания (BS –6079-3:2000), Норвегия (Z – 013).  

От експертна гледна точка един от най-адекватните на съвременните 

условия стандарт е стандартът за управление на риска на Австралия и Нова 

Зеландия. Той има общ характер и е приложим за организации от различни 

браншове. В него под управление на риска се разбира „съвкупност на 
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културата, процесите и структурите, ориентирани към използването на 

потенциалните възможности при едновременното управление на 

негативните въздействия”. 

Съгласно АS/NZS 4360:2004 стандарта на Австралия и Нова Зеландия 

в управлението на риска са включени пет постоянно повтарящи се стадия и 

два процеса, които са пряко свързани със стадиите. 

В Стадий 1, едни от най-важните дейности са определянето на 

вътрешната и външната среда за управлението на риска. Вътрешната среда 

се изследва на основата на: 

 Целите и задачите; 

 Препятствията за изпълнението на целите и задачите; 

 Влиянието на принципите на организационната политика и 

целите на фирмата върху политиката по управлението на 

рисковете; 

 Съответствието на целите и задачите на отделните равнища и 

процеси на целите и политиката на организацията. 

При определянето на външната среда се акцентира на т.нар. 

„съпричастни” (заинтересовани) страни. Като такива се определят „всеки 

индивид, група или организация, които могат да въздействат върху риска 

или да се чувстват подложени на въздействието на риска” (съгласно ГОСТ 

Р 51897:2002 „Управление на риска. Термини и определения”). Практически 

това са: клиенти и контрагенти, персонал, мениджмънт, неправителствени 

организации, държавни институции. 
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Схема на процеса на управление на риска, съгласно стандарта за риск- 

мениджмънт на Австралия и Нова Зеландия АS/NZS 4360:2004 

Идентифицирането на риска от съпричастните страни се извършва в 

зависимост от промените на външната среда и спецификата на дадения 

проблем. На различните етапи на управление на риска, листата може да бъде 

коригирана. 

При втория стадий „Идентификация на рисковете”, най-същественото 

е да се разглеждат всички възможни източници на риска. Особено внимание 

се обръща на качеството на информацията (значимост, точност, пълнота, 
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съответствие на ресурсите) и нейните източници. На тази основа се 

определят групите и експертите за участие в съответния процес. 

В третия стадий – Анализ на рисковете – се набляга върху определяне 

равнището на рисковете като резултат от последствията и вероятността на 

рисковите събития. Извършва се количествен и качествен анализ. 

През четвъртия стадий – Оценяване на рисковете – се взема решение 

относно допустимостта/ недопустимостта на риска. Изследват се равнищата 

на рисковото събитие, разходите за въздействие, потенциалните щети и 

ползи. Възможно е да се преразгледат критериите, установени при първия 

стадий. 

В петия стадий се извършва обработването на вече оценените и 

подредени по значимост рискове. Вариантите при обработването им са 

следните: избягване на риска, намаляване на вероятността от реализиране 

на рисковото събитие и възможните последствия при реализирането му, 

поделяне на риска с трети страни, удържане на риска (за остатъчните и 

неразкрити рискове). 

При осъществяването на всички стадии се реализира процес на 

комуникация и консултация със съпричастните страни, както и мониторинг 

чрез вътрешни програми за проверка, вътрешни и външни одити, 

инвентаризации, изучаване дейността на компанията от упълномощени 

организации и други. 

Стандартът за управление на риска на Австралия и Нова Зеландия 

АS/NZS 4360:2004 стои в основата на международната стандартизация на 

управлението на риска. 

Въпросите за управлението на риска са третирани в международни 

стандарти, отнасящи се до различни области на човешката дейност – 

например, безопасността и здравето при работа, безопасността на храните, 

сигурността на информацията, управлението на околната среда и други. 

Отчетено е, че се появява необходимост от създаването на единна 
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технология за управлението на риска, която да бъде използвана в 

организациите от всички сфери в обществото, вкл. нематериалната. 

Така, през 2009 г. се появяват документr, с които се цели да се 

отговори на проявяващата се потребност. До този момент е направен опит 

за унифициране на терминологията за управление на риска – ISO/IEC 

73:2002 Risk Management. Vocabulary Guidelines for use in standards (Риск-

мениджмънт. Термини и определения). 

През 2009 г. документа е актуализиран. Международната организация 

по стандартизация издава ISO 31000:2009 Risk Management – Principles and 

guidelines on implementation (Риск-мениджмънт – Принципи и ръководство 

за прилагане) и ISO 31010:2009 Risk Management – Risk assessment guidelines 

(Риск-мениджмънт –Ръководство по оценка на риска). 

Горепосочените международни стандарти не са предназначени за 

отделни сфери или области на дейност. Те могат да бъдат използвани от 

всякакъв вид организации – държавни, частни, неправителствени и други. 

Освен това стандартите могат да бъдат прилагани към управлението на 

различни видове рискове, не са задължителни и не се изисква по тях да бъде 

извършвана сертификация. Следователно, стандартите предлагат един общ 

подход към специфични рискове и същевременно насочват организациите 

към разработването на свои подходи за управление на рисковете. 

У нас има дефиницията за риск в Допълнителните разпоредби на 

Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС): 

„Риск е възможността да настъпи събитие, което ще повлияе върху 

постигане на целите на организацията. Рискът се измерва с неговия ефект и 

с вероятността от настъпването му.” 

Най-същественото от разбирането за риска в тези стандарти е след-

ното: 

  1.Акцентът се променя от събитието (нещо да се случи) към въз-

действието, ефекта, последствията. 
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  2.Рискът е свързан с въздействието върху целите на организацията, 

т.е. целите са отправна точка в управлението на рисковете. 

  3.Рискът е събитие или процес, които могат да влияят върху целите 

на организацията както негативно, така и позитивно. 

  4.Рискът се характеризира и „измерва“  чрез последствията и веро-

ятността тези (а не абстрактни, несвързани с целите на организацията) 

последствия да настъпят. 

  5. Рискът не е само възможно извънредно и интензивно като про-

мяна и мащаб събитие, а може да настъпи и при бавно развитие (натруп-

ване) или като следствие от хронични ситуации и обстоятелства. 

 

1.3. Методологии за управление на проекта 

Има различни организации по света, които въвеждат стандартизирани 

методологии за управление на проекти. Най-старата и най-популярна в 

световен мащаб е Международната асоциация по управление на проекти 

(International Project Management Association – IPMA), основана в Европа 

през 1965 г. под името INTERNET. Неин член в България е Българската 

асоциация по управление на проекти. Друга авторитетна организация е 

Project Management Institute (PMI), базирана в САЩ и с клонове в цял свят. 

PMI периодично издава книга за сферите на знание в управлението на 

проекти (A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK 

Guide). Действащи стандарти на PMI са: PMBOK GUIDE 2000, WBS 

Practical standard, PMCDF, OPM3, PMBOK Extensions, Practical Standard for 

Earned Value Management. 

Много популярна в Европа методология е PRINCE2, създадена и 

поддържана от правителството на Великобритания. 

Рамковият стандарт Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

включва в себе си няколко области на знания от проектния мениджмънт. 
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Даденият стандарт представлява по-скоро ръководство, а не методология за 

неговото прилагане.. 

Според PMBOK за успешно управление на проекти са необходими 

знания в 10 области: 

Интегрирано управление на проекта /Project Integration Management/ 

Управление обхвата на проекта /Project Scope Management/ 

Управление времето на проекта /Project Time Management/ 

Управление на разходите /Project Cost Management/ 

Управление качеството на проекта /Project Quality Management/ 

Управление на човешките ресурси на проекта /Project Human Resource 

Management/ 

Управление комуникациите на проекта /Project Communication  

Management/ 

Управление рисковете на проекта /Project Risk Management/ 

Управление на доставките на проекта /Project Procurement 

Management/ 

Управление на заинтересованите страни по проекта /Project 

Stakeholders Management/ 

Задачите при управлението на проект са: 

 Иницииране (Initiation) 

Един проект започва с получаване на поръчка за него. След това биват 

описани съдържанието на проекта и обхватът му. 

 Планиране (Planning) 

При планирането бива изработен план за управлението на проекта. 

Правят се оценки на необходимите усилия, време и разходи, планиране на 

ресурси и анализ на риска.  

 Изпълнение (Executing) 
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 По време на изпълнението на даден проект се формира екип, 

управлява се изпълнението на проекта, работи се за контрола на качеството 

и се предоставя информация на заинтересовани страни.  

 Контролиране (Controlling)  

При контролирането в рамките на един проект се наблюдават 

рисковете, оценява се прогресът и се докладват резултати относно него и се 

приемат мерки за подобрение. В живота на един проект стъпките 

„планиране“, „изпълнение“ и „контролиране“ могат да се повтарят .  

 Завършване (Closing)  

В края на даден проект се осигурява запазването на придобития опит 

и се завършват договори.  

Управлението на риска е една от десетте области на управление на 

знанието, идентифицирани в Ръководството за Система от Знания за 

Управление на Проекти (PMBOK Guide 5th Edition), публикуван от Project 

Management Institute (PMI). Като краен резултат той дава План за 

Управление на риска, който съдържа описание на структурата на 

управление на проектните рискове и реда на действие в рамките на проекта. 

Този план е част от плана за Управление на проекта.  

Специално за строителната индустрия PMBOK има разширение 

(Construction Extension to the PMBOK Guide), което съдържа четири 

допълнителни области на знанието: 

 Управление на исковете в проекта (Project Claim Management);  

 Управление на безопасността в проекта (Project Safety 

Management);  

 Управление на околната среда (Project Environmental Management);  

 Управление на финансите на проекта (Project Financial 

Management) 
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ТЕМА 2:  СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

2.1. Процес на управление на рисковете на проекта 

2.2. Управление на риска на проекта 

 

2.1. Процес на управление на рисковете на проекта. 

Процеса на управление на рисковете на проекта обикновено включва 

изпълнението на следните процедури12: 

1.      Планиране на управлението на рисковете 

2.      Идентификация на рисковете 

3.      Качествена оценка на рисковете 

4.      Количествена оценка на рисковете 

5.      Планиране на реакцията при риск 

6.      Мониторинг и контрол на рисковете 

Всички тези процедури си взаимодействат. Всяка от тях се изпьлнява 

поне веднъ, във всеки проект. Независимо от това, че тук те се разглеждат 

като дискретни елементи със строго определени характеристики, на 

практика те често съвпадат или са взаимносвързани. При управлението на 

риска е необходимо да се използва интегриран подход, при който средствата 

и методите са еднакви за цялата фирма или предприятие, като при това 

компанията има добре обмислена стратегия. Интегрираният подход – това е 

активната позиция, която подразбира предвиждане, а не пасивна реакция 

при риск, такьв подход предоставя повече вьзможности и ограничава 

опасностите. 

Системата за управление на риска може да осигури изпьлнението на 

редица управленски цели на организацията. Тя може да бъде в качеството 

                                                           
12 PMI, Ръководство за система от знания за управление на проекти (PMBOK GUIDE) четвърто издание 

(превод от англ. език), Издателство „Класика и стил“, София, 2011 
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си на основа на цялата управленска дейност и може да служи за основа на 

управленската стратегия и системата за контрол. 

По-долу е представена йерархията на целите и етапите на разработка 

на системата за управление на кумулативния (съвкупния) риск на фирмата 

или предприятието. 

–     Формулиране на концептуално ниво на виждането, стратегията и 

задачите на управление на предприятието и уточняването им на базата на 

взимна връзка и вътрешна логика; 

–      Установяване на принципите на определяне, диагностика и оценка 

на риска, в качеството си на основа за формулиране на основните задачи и 

стратегии; 

–     Използване на тези принципи за база за създаване на най – важните 

процедури за управленски контрол, в това число: създаване на схемата на 

организационна структура, подготовка на документите за делегиране на 

пълномощия, а също така и на техническите задания на основните и 

спомагателни подразделения на фирма; 

– Определяне на процедурата за обезпечаване на отговорност, 

самооценка и оценка на резултатите от дейността в съответствие на 

управление на риска и системата за контрол, използване на изходните данни 

от тази процедура като фактори за усъвършенстване на процеса на 

управление; 

– Базирайки се на дадените по–горе принципи и процедури, 

разработване на механизъм за мониторинг и обратна връзка с цел 

обезпечаване на високо качество на процедурите, оценките и проверките за 

тяхното изпълнение. 

Ефективното функциониране на системата за управление на риска 

изисква съблюдаването на редица принципи, които трябва да се заложат в 

нея на етапа на проектирането и създаването и: 

a) Максимален обхват на съвкупността от рискове; 
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b) Минимизация на влиянието на рисковете; 

c) Адекватност на реакцията при рискове; 

d) Приемане само на обосновани рискове. 

Функциите, възлагани на системата за управление на риска, 

предполагат съдържането на самия процес на управление, който се свежда 

до следната поредица от действия: 

1) Разработка на политика в областта на управление на риска; 

2) Анализ на ситуацията на риск; 

3) Разработка на алтернативни варианти на решение и избор на 

най-приемливия и правомерния от тях; 

4) Определяне на достъпните пътища и средства за минимизация 

на риска; 

5) Планиране и подготовка на мерки за неутрализация и/или 

компенсация на очакваните негативни последствия от риска. 

 

ФУНКЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Различават два типа функции на управление на риска – функции на 

обекта на управление и функции на субекта на управление. 

 Функции на обекта на управление 

 Организация за разширяване на риска; 

 Организация на рисковите вложения на капитала; 

 Оргнизация на работата по намаляване на величината на риска; 

 Организация на процеса на застраховане на риска; 

 Организация на икономическите отношения и връзките между 

субектите на стопанския процес. 

 Функции на субекта на управление 

 Прогнозиране; 

 Организация; 

 Регулиране; 
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 Координация; 

 Стимулиране; 

 Контрол.                  

 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Управление на риска има своя система от евристични правила в 

условията на риск.  

Основните правила на управление на риска са: 

-  Не трябва да се рискува повече, отколкото позволява собствения 

капитал. 

-  Трябва да се мисли за последствията от риска. 

-  Не трябва да се рискува много заради малко. 

-  Положителното решение се взема само при отсътствие на съмнение. 

-  Ако има съмнения се вземат отрицателни решения. 

-  Не трябва да се мисли, че винаги има само едно решение. Може би 

има и други. 

От средата на 90-те години се налага нов етап в развитието на 

управлението на риска. Разширява се списъка на управляемите рискове. По-

голямо внимание се отделя на редките събития, които могат да предизвикат 

неблагоприятни последици за компаниите, а също на нематериалните, 

търговските и операционните рискове. В големите фирми се появява 

тенденцията към намаляване на застраховането и увеличаване на 

собственото участие в покриването на щетите от реализирането на 

рисковете. 

Днес, все повече се разпространява управлението на риска „отгоре –

надолу”, което се свързва с действието на система, задължително 

координирана от висшето ръководство. Този подход се нарича 

„корпоративно” („интегрирано”) управление на риска. Той се характеризира 

с това, не да се стремим автоматично да се намаляват рисковете, а да се 
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оценяват съобразно възможностите на бизнеса и да се оптимизират с цел да 

се повишават преимуществата. Правят се опити да се въведе единен 

показател за цялостния риск за организацията, който да може да се променя 

в зависимост от оценката за стойността на фирмата. Така корпоративното 

управление на риска става инструмент за бизнес-планирането13. 

Потребностите на фирмите от управление на риска произтичат в най- 

голяма степен от стадия на развитието им14. 

 

В качеството си на обобщен подход за управление на риска, ISO 31000 

предлага принципи за разработването, внедряването и поддържането на 

система за управлението на риска в организацията: 

1. Управлението на риска да създава стойност – да внася принос при 

постигането на целите; 

2. Управлението на риска да е част от организационните процеси; 

                                                           
13 Куликова Е.Е. Управление рисками: инновационный аспект. М.: Бератор-Паблишинг, 2008. 
14 Шоломицкий, А., Теория риска. Вьбор при неопределенности и моделирование риска, Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2005. 
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3. Управлението на риска да се свързва с неопределеността при 

вземането на решения; 

4. Управлението на риска да бъде структирирано на базата на 

системния подход; 

5. Управлението на риска да се осъществява на основата на адекватна 

и достъпна информация; 

6. Управлението на риска да се съобразява със спецификата на 

дейността на организацията; 

7. Да се отчитат човешкия и културния фактори; 

8. Да бъде динамично, и в постоянна готовност за промяна; 

9. Да бъде прозрачно и всеобхватно; 

10. Да се създадат възможности за постоянно усъвършенстване. 

Управление на риска като система е култура, структура, практики, 

процеси, защитни мерки и разпределени отговорности, които са насочени 

към идентифициране, оценка, вземане на решения и осъществяване на 

дейности по отношение на рисковете в компанията с цел предотвратяване 

на реализирането на рисковете или за минимизиране на щетите, ако 

рисковете се реализират. 

Управлението на риска има за цел да бъде проактивен – да работи с 

вредите/ възможностите много преди те да станат реалност. 

Риск-мениджърът на компанията носи главната отговорност за 

проектирането, създаването, внедряването и усъвършенстването на 

Корпоративната система за управление на риска като: 

● Подготвя нормативната и методическата база по управление на 

рисковете. 

● Участва в разработването на Балансираната система от показатели, 

в частта й, свързана с рисковете и тяхното ефективно управление. 
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● Разработва политики, правила и процедури за въздействие върху 

рисковете и полага усилия за превръщането им в неотменна част от 

дейността на компанията. 

● Интегрира усилията за систематизиране на рисковете и тяхното 

описание, анализ, степенуване, оценка, ранно сигнализиране, превенция, 

контрол и управление. 

● Осъществява мониторинг и одит на дейността по управление на 

рисковете и подготвя отчетите за тази дейност. 

● Работи за формирането в компанията на култура за избягване на 

рисковете и за минимизиране на щетите от тях, когато те се реализират. 

● Организира разгърната програма за системно обучаване на 

служителите по теорията и практиката на управлението на рисковете. 

● Подпомага висшето ръководство в структурното и процесно 

трансформиране и реинженеринга на компанията, произтичащи от 

внедряването на корпоративната система за управление на риска. 

 

2.2. Управление на риска на проекта 

Какво трябва да помним винаги за Управлението на риска15: 

▪ Управлението на рискът не е състояние, а процес. За него не 

съществува финална фаза, при която той е внедрен и вече се самоподдържа 

„отсега нататък” и „завинаги”. Всеки нов проект или инициатива трябва да 

имат оценка за възможен риск. 

▪ Заедно с това, има точка на изграждане на Управлението на риска 

(точка на насищане), преди която оптимизацията на Управлението на риска 

дава осезаеми резултати, а след нея усилията за оптимизиране не дават 

                                                           
15 Roger Flanagan & George Norman, “The Risk Management System”, Risk Management and Construction, 

First Edition, Blackwell Science Ltd., 1993 
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ефект, съизмерим с тях – т.е. навлиза се в диапазона на ниски величини на 

съотношението „резултати : ресурси”. 

▪ Управлението на рискът не е стратегия, която се стреми да избягва 

риска винаги и на всяка цена. При нея подходът се нарича „иновационен 

рисков подход” - рискът се смята за обективна реалност и дори неизбежност; 

на него се гледа и като на нещо, което в определени условия може да бъде 

използвано т.е. нито трябва рисковете винаги да се отхвърлят, нито винаги 

да се предприемат (да се рискува). 

Какви видове управление на риск и техните цели са класифицирани в 

следващата таблица.16 

 

Вид на 
управлението 

на риска 

Описание Примерни цели 

Общ Риск: всяка несигурност, която 
ако настъпи, ще повлияе на 
една или повече цели 

- 

Управление 
на риска на 
проекта 

Проектен Риск: всяка 
несигурност, която ако 
настъпи, ще повлияе на една 
или повече цели на проекта 

Време, разход, изпълнение, 
качество, обхват, 
удовлетвореност на клиента 

Управление 
на  бизнес 
риска 

Бизнес Риск: всяка 
несигурност, която ако 
настъпи, ще повлияе на една 
или повече бизнес цели. 

Рентабилност, пазарен дял, 
конкурентоспособност, вътрешна 
норма на възвръщаемост (IRR), 
репутация, повторна работа, 
цената на акциите. 

Управление 
на риск за 
безопасност  

Риск за безопасността: всяка 
несигурност, която ако 
настъпи, ще повлияе на една 
или повече от целите за 
безопасност. 

Ниска честота на произшествията, 
минимално загубени дни, 
намаляване на застрахователните 
премии, регулаторно 
съответствие. 

                                                           
16 David Hillson.Effective Opportunity Management for Projects: Exploiting Positive Risk. CRC Press, 2003. 
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Управление 
на 
техническия 
риск 

Технически Риск: всяка 
несигурност, която ако 
настъпи, ще повлияе на една 
или повече от техническите 
цели. 

Изпълнение, функционалност, 
надеждност, ремонтопригодност 

Управление 
на риск за 
сигурността 

Риск за сигурността: всяка 
несигурност, която ако 
настъпи, ще повлияе на една 
или повече от целите на 
сигурността. 

Информационна сигурност, 
физическа сигурност, сигурност 
на активите, сигурност на 
персонала. 

Управлението на риска на проекта представлява изпълнението на 

точно описани процеси с цел да не се допусне промяна на основните 

планирани и одобрени параметри свързани с инвестиционния проект в 

негативно направление (удължаване на срока на проекта, надвишаване 

бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.). 

Под „риск“ в управлението на строителни проекти се разбира въз-

действие на несигурността върху целите на проекта /бюджет, график, 

обхват/. Несигурността е състояние на недостиг от информация, свързана с 

разбирането и знанието за дадено въздействие, неговите последствия или 

вероятност. 

В своята същност управлението на риска е способността да се 

предвидят заплахите за проекта и да се минимизират техните 

неблагоприятни последици. Процесът е итеративен и протича през целия 

жизнен цикъл на проекта17.  

Започва с идентифициране на възможните рискове, преминава през 

анализ на рисковете и планиране на управлението им, след което започва 

процес на наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ. 

                                                           
17 Chris Chapman and Stephen Ward, “Uncertainty, risk, and their management, Project Risk Management 

Processes, Techniques and Insights”, Second Edition, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England (2003) 
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Процес на управление на риска на проекта 

 

 

Съгласно Института за управление на проекти (PMI) на САЩ, етапите 

на управление на риска на проекта съдържа следните етапи: 

 

 

 Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на 

подхода и дейностите по управление на риска. Важно е да се планират 

и последващите процеси по управление на риска, за да има 

съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на 

риска от една страна и самия и риск и важността на проекта за 

организацията от друга.  

Управление на риска

• Планиране на управлението на риска 

• Идентификация на риска 

• Качествен анализ на риска 

• Количествен анализ на риска 

• Планирането на реакции на риска. 

• Наблюдение и контрол на риска
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 Идентификация на риска – определяне на рисковете, които могат да 

повлияят на проекта, и документирането на техните характеристики. 

Участници в процеса на определяне на риска са: екипът по проекта, 

екипът по управление на риска, специалисти от други клонове на 

фирмата, клиенти, крайни потребители, други ръководители на 

проекти и външни експерти. Определянето на риска е итеративен 

процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по 

проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта 

и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората 

итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и 

дори внедряват прости и ефективни мерки за преодоляването му.  

 Качествен анализ на риска – оценка на влиянието и вероятността от 

даден риск. Този процес приоритизира рисковете според 

евентуалното им влияние върху целите на проекта. Качественият 

анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени 

рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за 

реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на 

качеството на наличната информация също спомага при преоценката 

на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на 

вероятностите и последствията, чрез установени методи и 

инструменти. 

  Количественият анализ на риска е цифровото изражение на 

вероятността от даден риск и последствията му върху целите на 

проекта. В този процес ще се използва техника, базирана на 

опростяване на симулацията “Монте Карло” и анализ на решенията, с 

цел:  

o Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по 

проекта.  
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o Изчисляване на вероятностите за излагане на проекта на риск и 

определяне на резервни разходи и график.  

o Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, 

чрез изчисляване на относителната им тежест за проекта.  

o Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график 

или обхват.  

 Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на 

варианти и определяне на действия, които увеличават възможностите 

и намаляват заплахите за осъществяване целите на проекта. Той 

включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи във 

връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира 

адекватна реакция на идентифицираните рискове. Ефективността на 

планирането на реакции е пряко свързана с увеличаването или 

намаляването на рисковете по проекта.  

 Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на 

идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и 

отриване на нови рискове. Той спомага за осъществяването на 

плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е постоянен 

процес в хода на проекта. С времето рисковете се променят, появяват 

се нови, някои очаквани рискове не се материализират. Доброто 

наблюдение и контрол на рисковете дава информация, която 

подпомага взимането на ефективни решения преди 

материализирането на риска.  

 Контролът на риска може да включва избор на алтернативна 

стратегия, прибягване до резервен план, извършване на коригиращи 

действия или пре-планиране на проекта. Ръководителят на проекта и 

ръководителят на екипа за риска периодично получават информация 

на ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и 

взимат съответните мерки в хода на проекта. 
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ТЕМА 3:  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКА НА ПРОЕКТА 

3.1. Фактори на влияние  

3.2.Процес на риск идентификация 

3.3. Категоризация на рисковете 

 

3.1. Фактори на влияние 

Задължителните управленски процеси за изпълнение от всеки, който 

е свързан с управлението на даден инвестиционен проект са следните: 

o Определяне на факторите на влияние – анализ и оценка на тези 

фактори, които могат да предизвикат промяна в параметрите на 

проекта. Факторите се вземат предвид, задължително за големи 

публични инвестиционни проекти, при които възложител е 

държавата и при необходимост за големи частни инвестиции; 

o Идентифициране на риска – определяне и документиране на 

онези променливи, характеризиращи основните параметри на 

проекта, за които има възможност да настъпи промяна в 

резултат на влиянието на посочените фактори. 

Факторите, които влияят върху проекта, могат да бъдат разделени на 

три основни групи:  

 Външни за възложителя фактори, които косвено влияят върху 

проекта. 

 Вътрешни за възложителя фактори, които влияят пряко върху 

реализацията на проекта. 

 Вътрешни за проекта фактори, чието влияние има най-силно за 

проекта значение. 

Външните за възложителя фактори, които е необходимо да бъдат 

описани в задължителната документация по проекта, се наричат още 

“Основни предпоставки” (ОП). 
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Външните фактори на влияние, особено при възложител –държавен 

орган или община, са следните: 

• Политически фактори: 

 Политическа стабилност и политически приоритети на 

настоящото и прогнозното бъдещо управление; 

 Поддръжка на проекта от правителството – поддържани от 

правителството стратегически национални, регионални и 

общински направления; 

 Ниво на престъпност – доколко изпълнението на проекта ще се 

осъществи в условия или район, където престъпността може да 

повлияе по отношение на продължителност или доставно-

складови процеси; 

 Участие във военни съюзи. 

Във всяка една държава, политическата среда е важен източник на 

риск. Промяната на управляващата партия може да има силен ефект върху 

отделните стратегии, например спиране на субсидии за даден клон на 

промишлеността, политика на протекционизъм към даден отрасъл или 

регион, въвеждане на строги наредби относно опазване на околната среда и 

др.  

Промяна на политическата среда в международен аспект е още по-

важен и по-сложен източник на риск. Разликата в начините на управление 

поражда различна степен на демокрация и оттам различно отношение към 

бизнеса.  

 Влиянието на политическите фактори се описва само за много големи 

проекти, над определена стойност. 

• Икономически фактори: 

 Структура на националната собственост; 

 Имуществени права върху обектите на недвижимата собственост – 

важен фактор, свързан с предстоящите действия по отношение на 
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подобряване на топлоенергийната ефективност и изграждането на 

нова инфраструктура; 

 Данъци, такси и застрахователни възможности; 

 Ниво на инфлация и стабилност на валутата; 

 Развитие на банковата система; 

 Източници на инвестиции; 

 Ниво на свобода за предприемаческата дейност; 

 Ниво и състояние на цените; 

 Ниво на безработица. 

Икономическата обстановка е повлияна силно от политическата среда 

в съответната страна или икономически съюз. Като цяло, глобализацията на 

световната икономика създава среда, която надхвърля границите на 

националните пазари и изисква нейното самостоятелно разглеждане. Ако 

отделни действия на правителствата могат да повлияят на международния 

капиталов пазар, то контролът на пазара е извън възможностите на която и 

да е отделна страна. Примери за източници на рискове, свързани с 

икономическата среда, могат да бъдат посочени в по-глобален аспект - 

икономическа депресия, а на вътрешно държавно равнище това са основен 

лихвен процент, кредитната политика и др. 

• Законова и нормативна уредба: 

 Права на населението. 

 Трудово законодателство. 

 Законодателство в областта на здравеопазването и медицината. 

 Законодателство в областта на обществените организации, пресата и 

телевизията. 

В стопанския живот в голяма степен неопределеността зависи от 

законовата и нормативна система. Тази система създава рискове, не само 

чрез съществуващите закони, но и чрез несъвършенството на новоприетите 
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закони. В международен аспект сложността нараства поради действието на 

различни закони в съответните държави, което може да доведе до конфликт 

във взаимоотношенията между партньорите. Законовата и нормативна 

система има положително въздействие от гледна точка на товва, че законите 

играят стабилизираща роля в обществото и организациите знаят 

ограниченията, с които трябва да се съобразяват в своята дейност. Законите 

също така осигуряват защита на съответни права, като например авторското 

право, право на защита при безработица и др. 

• Ниво на научно и техническо развитие: 

 Ниво на развитие на науката. 

 Ниво на приложение на съвременни информационни и 

комуникационни технологии. 

 Ниво на развитие на промишлени и производствени технологии. 

 Система на транспорта. 

От изключително значение е географското разположение, където ще 

се изпълнява проекта. В страната ни съществуват сериозни различия по 

отношение на нивото на развитие на науката и на приложение на 

съвременни информационни и комуникационни технологии. Когато се 

оценяват факторите на влияние, този фактор задължително е необходимо да 

бъде отчетен, защото той със сигурност ще влияе върху обхвата на проекта. 

• Фактори, свързани с културата: 

 Ниво на грамотност на населението. 

 Исторически и културни ценности. 

 Изповядвани религии. 

Промените в нравите и ценностите на хората, в нормите на човешкото 

поведение, както и състоянието на социалните структури, са друг основен 

източник на риск. Гражданските неподчинения, социални   бунтове, стачки   

и   др.   са   проявления, подчертаващи важността на социалната и културна 

среда като източник на риск. Влиянието на синдикалните организации е 
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фактор, който трябва да се отчита във всяка една организация. Равнището 

на персонала по отношение на неговата подготвеност и лоялност към 

организацията, определят в голяма степен просперитета на организацията. 

Различието в културни традиции и социални стойности в този случай е 

важен източник на риск. В същото време промяната в културните ценности 

на хората създава благоприятни възможности. Например, в много страни 

признаването на равнопоставеност на всички малцинства води до тласък в 

развитието им. 

• Фактори, свързани с природата и екологията: 

 Климатични условия. 

 Природни ресурси. 

 Характеристики на екологичните системи. 

 Съществуващи транспортни мрежи. 

 Приложими стандарти за качество. 

Вътрешните за възложителя фактори, които влияят пряко върху 

реализацията на проекта са следните:  

• Ръководство на възложителя.  

• Области на инвестиране. 

• Области на производство.  

• Области на обслужването.  

• Области на инфраструктурата.  

• Други области и сфери.  

Вътрешните за възложителя фактори са свързани неразривно със 

съществуващите стратегически документи на национално, регионално и 

общинско ниво. Тези фактори са конкретни за всеки проект и трябва да 

бъдат описани, съобразени с действителната ситуация. Етапа на тяхното 

изясняване е едва след одобрение на инвестиционната инициатива и 

формирането на конкретни параметри, имащи значение за проекта.   
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Всички фактори са свързани помежду си и си взаимодействат с 

участниците в проекта, примерно взаимодействие е показано на следващата 

графика:  

 

Вътрешните за проекта фактори, чието влияние има най-силно 

значение за конкретното изпълнение на целите и задачите са следните:  

• управленски стил;  

• организационна структура;  

• участници в проекта;  

• мениджърски екип; 

•  комуникации;  

• други фактори.  

Вътрешните за проекта фактори се изясняват в етапа на детайлното 

планиране. Необходимо е да бъдат определени за да може ефективно да бъде 

управляван организационния риск, който възниква. 
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3.2. Процес на риск идентификация 

 Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на 

онези параметри, чиято промяна поотделно или заедно би предизвикала 

промяна в основните характеристики на проекта – цел, обхват, срок, 

бюджет, качество, съответствие с национални приоритети, ефективност и 

др. 

 

 

Идентификацията на риска е първия етап в процеса на управление на 

риска. Правилното идентифициране на риска предопределя ефективността 

на целия процес на управление на риска. Ако мениджърите по риска, или 

участниците в проекта, които изпълняват този процес не успеят да 

идентифицират всички загуби или печалби, пред които е изправен проекта, 

то неоткритите и неизяснени рискове остават неуправляеми. В проекта 

несъзнателно няма да бъдат отчитани и предприемани никакви действия 

относно тях и последиците могат да бъдат изключително нежелани. 

 Неспособността да се идентифицират потенциални печеливши 

рискове е също толкова неблагоприятна, както да не се идентифицират 

рискове, свързани със загуби. Пропускането на благоприятни възможности, 
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които в проекта се търсят, е проблем,  равностоен на понасянето на загуби. 

 

 Методите и средствата за идентификация на риска са:  

 Преглед на документацията 

 Списък с очаквани и предвидими рискове (checklist analysis), 

създаден на база на предишен опит и др. 

 Анализ на допусканията 

 Диаграмни методи 

 SWOT анализ 

 Въпросници /Попълване на анкетни карти/ 

 Методи за физическа идентификация  

 Изследване на финансовите документи 

 Методи за експертна оценка 
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Преглед на документацията 

В строителните проекти, отделно от описаните в РМВОК, може да 

бъде направен структуриран преглед на проектна документация, ситуация, 

чертежи, разположение на машинен парк и достъп, спецификации на 

оборудването. Разрешителни, лицензи и договори /колективни трудови и с 

администрацията/ също могат да включват изисквания, които да бъдат 

индикатори за риска в проекта. 

Анализ на списъка за проверка (checklist analysis) 

Списъкът за проверка на идентифицираните рискове може да бъде 

разработен на базата на историческа информация и знания, който са били 

получени от предишни подобни проекти и от други източници на 

информация.Анализът на списъка може да включва елементи като: 

 Вида на договора 

 Неблагоприятни клаузи 

 Местоположение и район 

 Метеорологично време 

 Законови и трудови фактори 

 Осведоменост на Клиента и др. 

Включително обичайните оценки на изисквания към строителната 

техника, технология и материали. 

Списъкът за проверка трябва да бъде преглеждан по време на 

приключването на проекта, за да покаже нови извлечени поуки и за да се 

усъвършенства за ползване в бъдещи проекти. 

Анализ на допусканията 

Всеки проект и всеки идентифициран риск в проекта се поражда и 

развива на базата на набор от хипотези, сценарии и допускания. Анализът 

на допусканията изследва валидността им, когато те бъдат включени в 

проекта. Той идентифицира рисковете в проекта от неточностите, 

нестабилността, непоследователността или непълнотата на допусканията. 
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Всички допускания направени по време на тръжната фаза трябва да 

бъдат преглеждани периодично. 

 

SWOT анализ 

Този метод изследва проекта във всяка една от SWOT перспективите, 

за да увеличи обхвата на идентифицираните рискове, като включва и 

вътрешните рискове. Методът започва с определянето на силните и слабите 

страни на организацията. Тези фактори често са определяни чрез използване 

на мозъчна атака. След това SWOT анализът разкрива възможностите за 

проекта, които са възникнали от силните страни на организацията, и 

заплахите появили се от слабите страни на организацията. SWOT анализът 

също така изследва степента, до която силните страни на организацията 

могат да компенсират заплахите и възможностите, които могат да послужат 

за преодоляване на слабите страни. 

 

Въпросници /попълване на анкетни карти/ 
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Въпросниците могат да бъдат няколко вида: 

Затворени анкетни карти – анкетни карти, при които отговорите на 

въпросите са стандартизирани и са зададени, като анкетирания избира един 

от тях. Предимството на този тип анкетни карти е, че няма възможност за 

подвеждащи отговори, които да доведат идентифицирането на риск, какъвто 

не съществува. Недостатък е, че ако не е предложен въпрос, свързан с риск, 

който е идентифициран по време на изпълнението на проекта, той няма как 

да бъде идентифициран. Съставянето на затворени анкетни карти може да 

бъде извършено като се използват стандартни, предварително разработени 

и използвани въпросници. 

Отворени анкетни карти – анкетни карти, при които са зададени 

конкретни въпроси, без да бъдат предложени готови отговори на 

анкетирания. Предимството на този вид анкетни карти е, че по този начин 

могат да бъдат идентифицирани различни видове риск, които не са 

включени в анкетата. Недостатък се явява степента на достоверност на 

описаната информация. Съставянето на такъв вид анкетни карти изисква 

повече време и не трябва да бъде стандартизирано. 

Смесени анкетни карти – анкетни карти, които представляват 

обединение между отворените анкетни карти и затворените. По този начин 

се увеличава възможността за идентифициране на риска в максимална 

степен и се намаляват недостатъците на всеки един от предходните видове 

анкетни карти. 

Въпросите от анкетните карти трябва да бъдат свързани с факторите 

на влияние върху проекта и по-конкретно с факторите на влияние върху 

изпълнението на строителството.  

Предимствата на метода за идентифициране на риска чрез попълване 

на анкетни карти са: евтин метод; получаване на голямо количество 

информация; кратък във времето; адаптивен в условията на динамични 

ситуации за проекта и обкръжаващата го среда.  
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Основен недостатък е, че се разчита на достоверността на 

предоставената информация. Влиянието на този недостатък може да бъде 

минимизирано чрез задаване на един въпрос по няколко различни начина и 

на различни места в самата анкета и сравняване на получените отговори. 

 

Методите за експертна оценка се основават на прилагане на опит от 

предишни проекти и анализи, а методите за физическа идентификация се 

основават на конкретни стойности, получени в етапа на същинската 

реализация на проекта.  

Експертни методи за проучване са: 

• Мозъчна атака - резултатите са: списък на най-вероятните източници 

на риск; списък на вътрешно-присъщи рискове; качествена оценка на 

възможните взаимодействия; списък на резултатите, изложени на риск. В 

групата трябва да има както специалисти, така и неспециалисти. 

• Метод Делфи - интеративна експертна оценка с по-голяма 

целенасоченост (има въпросник), по-голяма независимост на 

първоначалните становища, защита на екстремалните оценки и по-прецизно 

определяне на преобладаващата оценка. Подходящ за стандартни проблеми. 

• Mind Mapping - графичен метод за изобразяване на асоциативното 

мислене и разкриване на връзката между отделните неща, в частност - 

връзката и взаимодействието между отделните източници на риск. 

Изисквания за прилагане на експертните методи: Участници - 

организатор, протоколист, експерти, специалисти от фирмата, които 

изпълняват задачата. Технически средства - статив с листове, 

шрайбпроектор, бяла дъска, показалка, средства за писане, гъби, фолио, 

подходяща стая, кръгла маса, удобни столове, добро осветление. 

При идентификацията на риска в начален етап могат да се прилагат 

различните методи поотделно или съчетание от тях. 
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Задължителната изходяща информация, която трябва да се получи 

като резултат от идентификацията на риска е регистър на риска или списък 

с всички данни (дейности, цени, структури), които формират основните 

параметри на проекта (цел, обхват, продължителоност, бюджет, качество, 

ефективност) и има вероятност да се променят негативно (списък с рискове) 

 Променливи, които могат да бъдат идентифицирани като рискови и се 

прилагат и при анализ на чувствителността: 

 А) Променливи в модела за изчисление на „разходи-ползи”: 

 Норма на сконтиране. 

 Времеви хоризонт (различен е за различните сектори). 

 Ценова динамика. 

 Процент на инфлация. 

 Ръст на заплати. 

 Промени в цени на стоки и услуги. 

 Б) Променливи, отразяващи данни за търсенето: 

 Население. 

 Демографски ръст. 

 Специфика на потреблението. 

 Здравно състояние. 

 Обем на трафика. 

 Обем на трафика. 

 Размер на подлежащия на напояване терен. 

 Пазарен обем на определена стока. 

 В) Променливи, отразяващи инвестиционните разходи: 

 Разходни норми за труд. 

 Разходни норми за материали. 

 Разходни норми за машинно време. 

 Единични цени на човешки труд. 

 Единични цени на материали. 
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 Единични цени на машинно време. 

 Часова производителност. 

 Цени на земя. 

 Транспортни разстояния. 

 Полезен живот на оборудването. 

 Г) Променливи, отразяващи експлоатационните цени: 

 Часови разходи за персонал. 

 Цена на електроенергия. 

 Цена на горива. 

 Д) Променливи, свързани с количествените параметри на приходите: 

 Производство на продаваните стоки за определен период от 

време. 

 Обем на осигуряваните услуги. 

 Производителност. 

 Брой потребители. 

 Пазарно насищане. 

 Процент на проникване в обслужваната територия. 

 Е) Променливи, свързани със счетоводните цени: 

 Стойност на времето. 

 Разходи за болничен престой. 

 Разходи за избегнати смъртни случаи. 

 Остойностяване на външни фактори. 

 Ж) Променливи, свързани с количествените параметри на разходите и 

ползите: 

 Избегнати заболявания. 

 Размер на използваните терени. 

За проекти, финансирани изцяло с национални инвестиции, където 

няма положителен финансов ефект, основно се анализират вероятните 
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стойности на променливи, свързани със стойността и продължителността на 

проекта (инвестиционни разходи). 

За проекти, финансирани чрез публично-частно партньорство /ПЧП/ 

или средства от ЕС задължително се анализират вероятните стойности на 

всички изброени променливи. 

 Идентификацията има за цел да се определи списъкът със случайни 

събития, които могат да попречат на постигането на проектните цели 

(идентификация на рисковите събития). Рисковите събития са свързани с 

пределен проектен елемент, имат случаен характер и ако се случат, могат да 

повлияят с определена сила върху постигането на целите на проекта. 

Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на 

рисковете (Risk register). Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната 

оценка, собственици и статус. 

Регистърът на рисковете, като резултат от риск идентификацията 

може да съдържа: 

- списък на идентифицираните рискове, като те са описани в толкова 

детайли, колкото е необходимо; 

- списък на потенциалните реакции, ако могат да бъдат определени по 

време на процеса по идентифициране на рисковете;  

- първопричини за рисковете- наричани риск „спусъци“. 

Примерен формат за бланка за идентифициране на рисковете е 

показана в следващата схема.18 

                                                           
18 1. Molenaar, K., J. Diekmann, D. Ashley, Guide to Risk Assessment and Allocation for Highway 

Construction Management, U.S. Department of Transportation, 2006 
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Риск регистъра може да документира следната информация: 

 Референтен номер  # за всеки идентифициран риск-Присвоява се 

уникален номер на всеки риск за проследяване. Ако е на разположение 

се използва Структура на рисковете (RBS). Последната може да бъде 

като приложение към този документ. 

 Дата и фазата на развитие на проекта, когато е идентифициран риска. 

Документира се датата на идентифициране на риска и фазата на 

развитие на проекта (планиране, определяне на обхвата, проектиране 

и оценяване, строителство). 

 Наименование на риска (дали представлява заплаха или възможност). 

Всеки идентифициран риск трябва да има подходящо име, например 

"Забавяне на ОВОС" или “Съкращаване на Отчуждаването“. 
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рисковото събитие      

“УМНА” колона
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Eстеството на риска по отношение целите на проекта също трябва да 

бъде документирано (заплаха или възможност) .  

 Подробно описание на рисковото събитие или т. нар. „умна“ /SMART/ 

колона. Подробно описание на установения риск, като описанието 

трябва да бъде предоставяне на информация, която е специфична, 

измерима, характеризируема (причина е посочена), актуална и 

времево определима. (SMART-Specific, Measurable, Attributable, 

Relevant, Time bound).   

 “Спусък” на риска  /Risk Trigger/. Какво би причинило настъпването 

на риска? Рисковете рядко се случват изведнъж, обикновено има 

някакво предупреждение за непосредствена та заплаха или 

възможност. Тези предупредителни знаци трябва да бъдат ясно 

описани. Например "срок за одобрение на ОВОС" може да се счита за 

риск спусък на един проект, който има риск от оспорване по съдебен 

ред, или други в зависимост от случая. 

 Видът на риска или дали рискът ще повлияе на графика на проекта, 

разходите, или и на двете? 

 Потенциалните мерки срещу риска. Ако са известни, се попълват 

възможни действия в отговор на установения риск. Отговаря се на 

въпросите: Дали идентифицираната заплаха да се избягва, прехвърля, 

смекчава или да бъде приета?; Може ли идентифицираната 

възможност да бъде използвана, споделяна или подобрена? 

 Статус на риска. Попълва се текущия статус на риска и се отбелязват 

промени. Попълва се по време на етапа на Наблюдение и контрол на 

риска. Примерни възможности са: Активен - активно наблюдаван и 

контролиран риск; Спящ - риска не е с висок приоритет, но може да 

стане в бъдеще; “Пенсиониран” - вече не е заплаха за целите на 

проекта. 

Полезни съвети за идентифициране на риска: 
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 Определете, за вашия проект, какво представлява "значителен" 

риск. Определяне на праговете на риска на проекта  (установяването 

на минимална стойност и продължителност). 

 Старателно се описва риска – ако има позната форма /бланка/ или 

можете да създадете своя собствена. Внимателно се документират 

и описват рисковете в риск регистър. 

 Полезно е да се включат специални групи и/или други лица, които 

могат да имат съдържателен принос, по отношение на 

предизвикателствата на проекта. 

 Определете кой "притежава" риска и кой ще развие ответна реакция 

на риска. 

 Фокусиране върху идентифицирането на големите, значителни 

рискове, които засягат проектните цели. 

 

3.3. Категоризация на рисковете 

Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират 

всички свързани с проекта рискове (количествено измерими и неизмерими), 

за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е основа за 

оценяването на рисковете в матрица на риска, при последващ качествен 

анализ..  

При изготвянето на списък на рисковете по проекта е полезно да се 

използва категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани със 

структурата на проекта. Съответните категории рискове могат да бъдат: 

рискове на проектирането и планирането (напр. промяна на проекта, 

изискана от Възложителя); рискове на строителството (напр. неправилна 

оценка на очакваните разходи и срокове); рискове на изпълнението (напр. 

наличност на активи, невъзможност да се покрият стандартите за 

изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени); рискове за 
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приходите (промяна в търсенето на услугите, слабо изпълнение на услугите, 

промени в цените); рискове от прекратяване (напр. прекратяване по вина на 

Възложителя); технологични и амортизационни рискове (напр. ефект от 

технологична промяна) и т.н. Примерни структури на рисковете са посочени 

в следващите таблици. 

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да 

повлияят на проекта, и документирането на техните характеристики. 

Участници в процеса на определяне на риска са: екипът по проекта, екипът 

по управление на риска, специалисти от други клонове на фирмата, клиенти, 

крайни потребители, други ръководители на проекти и външни експерти. 

Определянето на риска е итеративен процес. Първата итерация може да се 

осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по управление на риска. 

Целият екип по проекта и основните заинтересовани лица могат да 

осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се 

разработват и дори внедряват прости и ефективни мерки за преодоляването 

му. 
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ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА РИСКОВЕ В  ПРОЕКТА

Околна среда 

и води                      

ОСВ

Конструкции и 

геотехника                  

КиГ

Проектиране, 

спецификации и 

оценяване                

ПСО

Право на ползване 

(вкл. достъп и 

придобиване)          

ПП             

Комунални 

услуги            

КУ             

Партньори  и 

заинтересовани 

страни               

ПЗС             

Управление/ 

финансиране             

УФ

Договаряне и 

доставяне            

ДД

Строителство     

СТР

ОСВ 10 КиГ 10 ПСО 10 ПП 10 КУ 10 ПЗС 10 УФ 10 ДД 10 СТР 10

ЗООС и Закона 

защита от шума в 

околната среда 

/документи/

Потенциални 

промени в 

конструктивното 

проектиране

Потенциални промени в 

проектирането на пътя 

/вкл. вертикално и/или 

хоризонтално 

подравняване, изкоп, 

тротоар и др.)

Проблеми свързани 

с разработване на 

плана за ПП

Координация при 

проектирането на 

комунална 

инфраструктура 

и договори

Проблеми с  

местното население

Промяна в 

мениджъри на 

проекта

и / или други 

ключови лидери

Промени в 

начина на 

доставка на 

проекта

Трафик контрол и 

проблеми с 

организацията му

ОСВ 20 КиГ 20 ПСО 20 ПП 20 КУ 20 ПЗС 20 УФ 20 ДД 20 СТР 20

Ентомология-

изисквания /вкл. 

консултации, 

биологични 

оценки и 

становища/

Потенциални 

промени в 

геотехническото 

проектиране 

/фундаменти

Одобряване на промени в 

проектирането /ширина на 

банкета, видимост и др./

Несигурност в  

бъдещата цена на ПП 

/специф. за проекта, 

вкл. В промяна на 

използването на 

земята, урбанизация 

и др./

Премествания на 

трасета и 

конфликти

Въпроси с 

обществената 

ангажираност, 

проблеми с местната 

администрация 

/градска, областна 

управа и др./

Забавяне при 

вземането на 

решения

Въпроси, 

свързани с 

оформяне на 

договора 

(окомплектовка, 

гаранции, 

обезщетение за 

нанесени вреди 

и др./ 

Проблеми със 

строителни 

разрешения 

/вкл.ограничения 

за работа/

ОСВ 30 КиГ 30 ПСО 30 ПП 30 ПЗС 30 УФ 30 ДД 30 СТР 30

Разрешителни 

свързани с ОС 

/вкл. 

Обжалвания/

Промени в 

критериите за 

конструктивното 

проектиране 

/сеизмични/

Промени в архитектура, 

ландшафт

Ограничаване на 

достъпа /съдебни 

спорове и др./

Доп. Обхват в 

отговор на опасения 

от трета страна 

(напр. Културни 

обекти, подобрения в 

кръстовища и др.)

Наличие на 

финансиране, 

ограничени 

парични потоци

Закъснения в 

тръжните 

процедури 

/допълнения, 

жалби и др./

Неопределеност в 

графика за 

строителство 

/общи, вкл. 

Времето за 

възлагане на 

поръчката/

ОСВ 40 ПСО 40 ПП 40 УФ 40 ДД 40 СТР 40

Археологически 

/ Културни 

открития, 

исторически 

имоти

Проекти на други агенции 

засегнати

от или засягащи този 

проект (проектиране

координация)

Управление на 

достъпа /обжалвания 

и др./

Политически / 

промени в 

политиката

Пазарните 

условия 

/неконкурентно 

състезание/ 

Липса на 

квалифицирани 

кандидати

Проблеми 

свързани със 

строителство в 

море и над вода

ОСВ 50 ПСО 50 ПП 50 УФ 50 ДД 50 СТР 50

Опасни 

материали 

подземни води

и замърсяване 

на почвата

Потенциални промени в 

проектирането на 

постоянните трафик 

елементи (осветление, 

кръстовища и др.)

Проблеми с 

придобиванията 

/отчуждаване, 

премествания, 

разрушаване и др./

Държавни 

ограничения за 

работната ръка

Закъснение в 

доставката на 

специални 

материали или 

оборудване и 

свързаните с 

тях разходи

Проблеми 

свързани с 

земните работи 

/разстояние, 

разположение и 

др./

ОСВ 60 ПСО 60 ПП 60 ДД 60 СТР 60

Наводнени, 

блатисти зони, 

реки, 

екосистема

Проектиране-преглед, доп. 

обхват на работата, воден 

от вътрешни съображения 

/поддръжка, трафик 

прогнози, такси и др./

Изисквания за доп. 

ПП /вкл. пълни или 

частични, временни 

или постоянни 

разрешителни/ 

подземни сервитути

Неизпълнение 

на договор

Координация със 

съседните 

проекти по време 

на стр-то

ОСВ 70 ДД 70 СТР 70

Дъждовни води, 

потенциални 

промени в 

контрола на 

изтичането и 

отвеждането, 

изисквания 

Наличност на 

специализирана 

работна ръка 

и/или 

прекъсвания в  

работата или 

продуктивността

Координация със 

съседните 

проекти по време 

на строителството

ОСВ 80 СТР 80

Влияние върху 

ОС по време на 

стр-то

(вкл. качеството 

на водите др.)

Достъп на 

подизпълнителите 

/управление, 

координация, 

проблеми със 

строежа/ 

ОСВ 90 СТР 80

Намаление на 

постоянния шум

Строителни 

инциденти

ОСВ 900 КиГ 900 ПСО 900 ПП 900 КУ 900 ПЗС 900 УФ 900 ДД 900 СТР  900

Други проблеми 

свързани с ОСВ

Други проблеми 

свързани с КиГ

Други проблеми свързани 

с ПСО

Други проблеми 

свързани с ПП

Други проблеми 

свързани с КУ

Други проблеми 

свързани с ПЗС

Други проблеми 

свързани с УФ

Други проблеми 

свързани с ДД

Други проблеми 

със стр-то 
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ТЕМА 4:  КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РИСКА 

4.1. Методология на анализ с качествени показетели. 

4.2 Вероятност, влияние и матрица на риска. 

4.3. Полезни съвети при извършване качествен анализ на риска. 

 

4.1. Методология на анализ с качествени показатели 

Качествената оценка е свързана с качествата и субективните елементи 

на риска, тези, които не може да се измерят точно.  

Качественият анализ на риска е процесът на приоритизиране на 

рисковете за по-нататъшен анализ или действие чрез оценяване и 

комбиниране на вероятностите за възникването им и последиците от 

въздействието им. Фирмата може да подобри изпълнението на проекта, като 

се фокусира върху рисковете с висок приоритет.  

Извършването на качествен анализ на риска оценява приоритета на 

идентифицираните рискове, като и други фактори като времева рамка за 

реакция и толерантност към риска, свързана с ограниченията към разходите, 

графика, обхвата и качеството на проекта. 

Процесът на качествен анализ на риска трябва да бъде наблюдаван по 

време на жизнения цикъл на проекта, за да остане актуален при промени в 

рисковете на проекта. След качествения анализ може да се продължи с 

количествен анализ или директно към планирането на реакция на рисковете.  

Извършването на качествен риск анализ в немалка степен е субективно. 

На следващата графика е показана схема с необходимите ресурси, 

инструменти и техники за изпълнение на качествен анализ на риска, както и 

резултата от него. 
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Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността 

от даден риск, описан с лингвистични методи. Този процес приоритизира 

рисковете според евентуалното им влияние върху целта на проекта. 

Включва следните стъпки:  

i. Определение на рисковете и категоризацията им;  

ii. Оценка на влиянието и вероятността от настъпване на риска;  

iii. Съставяне на матрица на рисковете, с оглед на тяхното 

ранжиране.  

Определянето на рисковете и категоризацията им е стъпка, която се 

извършва в предния етап, който нарекохме идентификация на риска. 

Оценката на качеството на данните за риска дава отговор на въпроса: 

Какво е качеството на данните за да определим или оценим риска? - обхват 

на разбирането за риска, разполагаемост на данните, качеството им, 

надежност и цялост на данните. 
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Чрез категоризацията на рисковете може да се отговори на въпроси от 

типа: Коя от вашите категории има повече риск от другите? и/или Коя от 

вашите дейности може да бъде най-повлияна от риска? 

С приоритизиране на рисковете се отговаря на въпроса: Кой от вашите 

рискове би могъл да настъпи скоро или изисква да се планира по-дълго 

време? Приоритизирането на рисковете помага тези рискове да се движат 

по-бързо през останалата част от процеса на управление на проекта. 

 

4.2 Вероятност, влияние и матрица на риска 

Вероятността за настъпване на събитието може да бъде намерена чрез 

субективни и обективни методи. 

Субективният метод за получаване на вероятността се основава на 

използването на субективни критерии, които се базират на различни 

предположения. Към такива предположения могат да се отнесат оценяващи 

предположения, личен опит, оценка на експерта, мнение на консултанта и 

др. Когато вероятността се определя субективно, то различните хора могат 

да посочат различни значения за вероятността за реализирането на едно и 

също събитие. Тогава е възможно да се посочи възможен интервал от 

вероятностите за достигане на дадено събитие и всеки да направи своя 

избор. 

Важно значение имат експертните методи т.е. провеждането на 

експертиза, обработка и използване на експертните резултати при 

обосноваване на значението на вероятността. Методите на експертните 

оценки представляват от само себе си комплекс от логическо и математико-

статистически методи и процедури, свързани с дейността на експерта за 

преработване на необходимата информация за анализ и вземане на решение. 

Методът на експертната оценка е основан на използването на способността 

на специалиста да намери нужното, най-ефективното решение. 
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Вероятността на риска характеризира предполагаемата честота за 

настъпване на събитието. Оценяват се вероятността за сбъдване чрез 

предефинирани скали, например вероятността може да е: много малка 

(ММ), малка (М), средна (Ср), голяма (Г) или много голяма (МГ).  На всяка 

скала с вероятности може да бъде присвоена буква или цифра. Например: 

вероятност ММ - 1, вероятност М - 2, вероятност Ср - 3, вероятност Г - 4, 

вероятност МГ - 5. Следващата таблица показва петстепенна скала за 

вероятност с присвоени и цифри, и буква и лингвистично описание на всеки 

ред от скалата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влиянието (въздействието) на риска показва какви са последиците 

(от настъпване на събитието за постигане целите на проекта и за 

изпълнението на дейностите му. Влиянието се оценява чрез предефинирани 

скали, например влиянието може да е: катастрофално, критично, допустимо, 

незначително. В следващата таблица е направено качествено описание на 

равнищата от скалата за оценяване силата на влияние. 
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Влиянието може да се оценява на база на някои от следните цели: 

o време 

o разход 

o качество 

o обхват 

o ползи 

o хора/ресурси. 

Следващата таблица показва предефинирана скала за влияние върху 

няколко цели на проекта. 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РИСКА – ВЛИЯНИЕ 
Скала 
 

Цели 

Много ниска 
0.05 

Ниска 
0.10 

Средна 
0.20 

Висока 
0.40 

Много висока 
0.80 

Бюджет 
на проекта 

Незначително 
увеличение 
на бюджета 

Увеличение 
с по-малко 

от 5% 

Увеличение 
между  
5%-10% 

Увеличение 
между 

10%-20% 

Увеличение 
по-голямо от 

20% 

Времетрае
не проекта 

Незначителна 
промяна във 

времето 

Промяна с 
по-малко от 

5% 

Промяна 
между  
5%-10% 

Промяна 
между 

10%-20% 

Промяна  
по-голяма от 

20% 
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Обхват на 
проекта 

Едва 
забележима 

промяна 

Много 
малка част 

от областите 
са 

променени 

Много 
голяма част 
от областите 

са 
променени 

Редукция на 
обхвата 

неприемлива 
за участниците 

Предпочита се 
завършване на 

проекта 

Качество 
на проекта 

Едва 
забележима 

промяна 

Малка част 
има 

отклонения 

Редукция 
на 

качеството, 
одобрена от 
участниците 

Редукция на 
качеството, 

неприемлива 
за участниците 

Предпочита се 
завършване на 

проекта 

 

Най-често се работи с целите: разход /бюджет/ и време /график/. Това 

са двете цели, които са от ключов интерес за всеки възложител или лицето 

вземащо решение. 

Предефинирани скали на рисковете в съответствие с влиянието им 

върху целите: време и разход са показани на горната таблица. Отчетена е 

възможността рисковото събитие да бъде заплаха /в червен цвят на 

таблицата/ или възможност /в зелен цвят на таблицата/. Скалата е 5-

степенна и има придвоено римска цифра на всеки ред от скалата. 
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С данните се изготвя списък /таблица/ на риска. В нея рисковете се 

подреждат по категории, нанасят се тяхната вероятност за сбъдване и 

влиянието им, както и примерен сценарий, който се изпълнява в случай, че 

риска се появи. Примерен шаблон на индивидуална оценка на риска е 

предложен в следващата таблица. 

Полученият списък се сортира по въздействие и вероятност. За да се 

извърши това сортиране /ранжиране/ се прави оценка на риска, наречена 

още индекс /рейтинг/ на риска. 

 

Индекс  = Вероятност * Влияние 

 

Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се 

случат, влияние, взаимна връзка между отделните рискове. 

Възможността е оценената вероятност да се появи риска, а влиянието 

е преценения ефект или резултат от появата на риска, за които вече беше 

обяснено. 

Риск матрицата „вероятност-влияние“ съдържа комбинация от 

вероятности и въздействие и е основание за класиране на рисковете. 

Управляващите риска или ръководителите на проекта предварително 
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определят зоните на индексиране на висок, среден и нисък риск преди 

началото на проекта или ги уточняват, използвайки опита от предишни 

проекти. Зоните могат да бъдат и с по-голяма степен на градиране. 

Примерна риск матрица с 3 зони на риск: 

 

 

Чрез щриховане на оцветяванията на риск матрицата се определят 

различни зони или нива на приоритет за отговор на риска. Най-тъмната част 

/в червено/ представя най-приоритетния отговор на риска. С промяна на 

цвета на матрицата намалява приоритета за реакция на рисковете, докато се 

стигне до зелената част, където рисковете са с най-нисък приоритет. Често 

използвана риск матрица е с 3 зони на приоритет и 3 степенни скали за 

вероятност и влияние на следващата графика: 
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Оценката се прави на базата на скала от n на брой степени, като най-

често скалата е не по-голяма от 5. Вероятността и влиянието се оценяват 

независимо по скалата.  В матрицата на риска може да се отчете факта, че 

един риск може да доведе до благоприятни или неблагоприятни последици. 

В следващата таблица е илюстриран риск регистър с рискове: заплахи 

/З/ и възможности /В/, общия брой на рисковите събития е 7, като всеки риск 

е означен с буква от А до G. Всяко рисково събитие има номер, от 

предварително дефинирана структура на рисковете, оценена вероятност и 

въздействие по петстепенна скала.  

 

Брой З/В Р# Име на риска Вероятност   Въздействие

А З ОСВ 30.1 Обжалване на Разрешителни Средна Високо

В З  КУ 20.1
Недефинирани конфликти с трасета на 

комунални услуги 
Висока Много Високо

С З КиГ 20.4 Промени в допусканията за фундиране Много Ниска Ниско

D З ПП 40.1 Управление на проблеми с достъпа Много Висока Ниско

E B СТР 30.1 По-добро договаряне на работно време Ниска Средно

F B СТР 50.1 Възможност да се спести от материали Средна Средно

G B ПСО 10.1
Възможност да се премине към АСР 

/hot mix asphalt (HMA)/
Висока Високо
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Всички рискови събития-заплахи са приоритизирани с риск матрица, 

оцветена в 4 зони, с най-висок приоритет съответно червената зона и най-

нисък-зелената зона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определя се праг, рисковете над който ще бъдат управлявани. Важно 

е таблицата с рискове да се преразглежда и преоценява регулярно, тъй като 

има възможност рискове да отпаднат, да се добавят нови или да се променят 

техните оценки.  

След оценката на рисковете, те трябва да се преоценяват на 

определени интервали от време, тъй като могат да настъпят промени във 

вероятността или въздействието на рисковете, да отпаднат някои рискове и 

да се появят нови. 

Друг начин за оценяване на приоритетните рискове по отношение на 

отговорите на риска е картата на риска. Тя визуализира рисковете /заплахи 

и възможности/ засягащи двата компонента: разход и график. Риск картата 

има четири квадранта за да диференцира заплахи и възможности за разхода 

и графика. 

ве
р

о
ят

н
о

ст
 

МВ  D       

В        В 

Ср      А  

Н          

МН  С       

  МН Н Ср В МВ 

  Влияние 
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Общото правило препоръчва стратегиите за отговор на риска да се 

прилагат на рисковете локализирани в по-тъмната зона. Освен сигналната 

система от засенчването, елипсовидните прекъснати линии допълват 

степента на важност на рисковете, включени във всеки периметър. 

Засенчването и елипсовидните линии подчертават и втората 

препоръка: влияниета на риска е по-критично отколкото вероятността на 

настъпване на риска. Поради тази причина елипсовидните линии образуват 

овали, а не кръгове. 

В зависимост от степенуването на рисковете по отношение на 

вероятност за настъпване и значимост на риска може да се съставят 

диапазони, формулирани на няколко нива чрез индекс на риска. Възможно 

е да се приемат едни и същи индекси на риска при благоприятните и 

неблагоприятните рискове или за първите да се ранжират по-нисък клас 
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индекси, защото те са по-малко вероятни и по-малко значими в сравнение с 

неблагоприятните рискове. 

Според приоритета, най-общо рисковете се делят на: 

- Рискове с нисък приоритет (в зелен цвят) – рискове, които се 

характеризират с нисък приоритет, обикновено могат да бъдат 

пренебрегнати и елиминирани от по-нататъшна оценка. В следващите 

процеси на периодично преоценяване на рисковете, тези рискове, в зелен 

цвят, няма да бъдат управлявани. За тях приемаме, че имат незначителни 

влияние върху крайният резултат.  

- Рискове със среден приоритет (в жълт и оранжев цвят) – тези рискове 

са или с висока вероятност за появяване и ниско въздействие върху проекта, 

или са с ниска вероятност и голямо въздействие. Събитие с висока 

вероятност и ниско въздействие, само по себе си ще има ниско въздействие 

върху стойността или обхвата на проекта. Въпреки това, повечето проекти 

съдържат множество такива рискове. Комбинираният ефект от много 

рискове с висока вероятност и ниско въздействие могат значително да 

променят резултатите от проекта. Обикновено, за да може да се определи 

влиянието на подобен род рискове върху целите на проекта, те се 

наблюдават и управляват като се определя техния комбиниран ефект и 

развитие върху разходите или графика. Слабо вероятните и с голямо 

въздействие рискове, от друга страна, обикновено изискват индивидуално 

внимание и управление. Тези рискове трябва да бъдат анализирани.  

- Рискове с висок приоритет (в червен цвят) – тези рискове трябва да 

бъдат управлявани. Те изискват приоритетни действия и агресивни 

стратегии за реакция.  

Резултатите от този анализ се използват в следващия етап на процеса, 

а именно изготвянето на плана за управление на риска. Оценява се 

вероятността /характеризира се с предполагаемата честота за настъпване на 

неблагоприятното събитие/ и въздействието /характеризира се с 
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последиците от настъпването на тези неблагоприятни събития/ на 

рисковете. След това се разработва матрица nxn, която определя 

комбинациите от вероятност и въздействие, които водят до оценяването на 

риска с определен приоритет или спешните рискове. Оценка на спешността 

на риска е да се даде приоритет на рисковете според това колко бърз отговор 

те изискват.  

В резултат от направените идентификация и качествен анализ на 

риска може да бъде съставен план за управление на риска, който е част от 

плана за управление на проекта. 

 ПРИМЕР: 

Хипотезата е, че се разглеждат и неблагоприятни рискове /заплахи/, и 

благоприятни /възможности/. Примерна матрица на риска за хипотетичен 

строителен проект, съставена въз основа на база данни от регистър на 

рисковете изглежда по следния начин: 
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Избран и приложен е вариант при които благоприятните рискове са 

индексирани в диапазона 1-25, а неблагоприятните 1-30. Идентифицирани 

са определен брой рискове /заплахи и възможности/, които трябва да бъдат 

оценени от експертна работна група от 3 души. 

Оценката /рейтинга/ на всеки риск се получава като средно 

аритметично от оценките на тримата участници в групата. Всеки участник 

дава индивидуална оценка, като ползва предварително дефинираната 

матрица на риска. Рисковете се ранжират според индекса си в низходящ ред 

и се търси реакция на най-спешните от тях, според дефиниран минимален 

праг, над който риска е значителен /нежелан или желан/ и се изисква 

реакция. Приоритизацията и класирането според индекса и извършено в 

следващата таблица: 

Заплахи-ранжиране Възможности-ранжиране 

Индекс Риск Уч.1 Уч.2 Уч.3 
Средна 

стойност 
Индекс Риск Уч.1 Уч.2 Уч.3 

Средна 

стойност 

26 

Недостиг на 

квалифицирани 

работници 

24 26 28 26 21 

Понижаване цената 

на строителните 

материали 

20 20 24 21,33 

21 

Лоши 

метеорологични 

условия 

16 26 20 20,67 17 
Ръст в търсенето на 

домакинствата 
20 18 12 16,67 

20 Грешки в проекта 12 20 28 20 16 

Намаляване на 

социалните 

осигуровки на 

работниците 

16 22 8 16 

19 Геоложки риск 14 18 26 19,33 15 

Увеличаване на 

пазарната ниша за 

крайния продукт 

22 16 6 14,67 

19 
Забавени дължими 

плащания 
14 24 18 18,67 12 

Оптимизация от 

проектирането 
14 14 8 12 

18 
Авария с 

механизация 
18 26 10 18 11 

Намаляване цената 

на енергоносителите 
12 8 12 10,67 

9 

Непредвидени 

археологически 

находки  

9 13 5 9 10 

Политическа 

стабилност в 

държавата 

13 13 4 10 

 

4.3. Полезни съвети при извършване качествен анализ на риска 

Примерна и оптимална процедура за извършване на анализ на риска с 

качествени показатели: 
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#1 Съберете екипа на проекта и подходящите лица, за да обсъдите 

риска на проекта. Изберете коя от качествените матрици на риска ще 

използвате, определете терминологията която възнамерявате да използвате 

(Много Висок, Висок, Нисък и т.н.). 

#2 Прегледайте информацията за риска от стъпка “Идентифициране 

на риска”. 

#3 Обсъждане на риска в работната група. 

#4 Оценка и записване на вероятността за настъпването на риска чрез 

задаване на въпроси на групата от типа "Каква е вероятността, този риск да 

се случи?". 

#5 Оценка и записване на последствията, ако рискът се прояви чрез 

задаване на въпроси на групата от типа "Какво ще бъде въздействието, ако 

този риск се случи?". 

#6 Приоритизиране на рисковете, въз основа на резултатите от 

качествения анализ. Може да групирате рисковете по категории (напр. 

Опазване на околната среда, Конструкции, Вещни права и др.) и ги 

класирате в рамките на всяка категория. 

След като се извърши оценката на риска, вземащите решение могат да 

преценят кои рискове са най-важни и е необходим контрол върху тях или е 

необходимо да се възползват от тях.  
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ТЕМА 5:  КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РИСКА 

5.1. Методология на количествен анализ на риска. 

5.2. Методи за събиране и предоставяне на данни. 

5.3. Вероятностни разпределения и приложението им. 

 

5.1. Методология на количествен анализ на риска. 

Количественият анализ на риска е процес на числено анализиране на 

ефекта на идентифицираните рискове върху общите цели на проекта. 

Количественият анализ на риска се извършва върху рискове, които са били 

приоритизирани при процеса на качествен анализ, като потенциално и 

значително влияещи върху конкуриращите се изисквания за проекта. 

Количественият анализ на риска се свързва със задаване на стойности 

на параметрите, дефинирани в качествения анализ. 

Извършването на количествен анализ на риска трябва да бъде 

повторен след етапа: планиране на реакция на риска, като част от 

наблюдение и контролиране на риска, за да се определи дали общият риск 

за проекта е бил достатъчно намален. 

 Има пет входни ресурса, за да се изпълнява количествен анализ на 

риска: 

 Регистърът на риска. Съдържа списък на всички идентифицирани 

рискове по проекта до тук, включва информация за всеки от 

рисковете: категория към която принадлежи, възможните реакции 

срещу всеки риск. 

 Планът за управление на риска. Този документ е всъщност 

стратегията за управление на риска, тъй като тя определя нивото на 

риск, което се разглежда като допустима, как тези рискове ще се 

управляват, кой ще бъде отговорен за провеждането на реакции 
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срещу рисковете, времевите и разходни аспекти на всяка риск 

реакция и сигнали на риска преди се случи. 

 План за управление на графика. Тъй като разпределението на 

времето в графика е представено по количествен начин, рисковете 

отнасящи се до времето и времевите мерки могат лесно да се 

определят количествено в рамките на този процес.  

 План за управление на разходите. Подобно на горното, разходите 

също са измерими и могат да се използват като изходна база за този 

процес. Трябва да имаме предвид, че планът за управление на 

обхвата не е количествено измерим и затова обикновено се използва 

в рамките на качествения процес на анализ на риска.  

 Организационни процесни активи. Те могат да включват рискови 

шаблони, политики по процедури или указания, поуките от 

предишни или подобни проекти, както и всички количествени риск 

инструменти. 
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Резултат от количествения процес по анализ на риска е актуализиран 

регистър на рисковете. 

Инструментите  и техниките за провеждане на количествен анализ на 

риска са: 

1.Методи за събиране и предоставяне на данни. 

2.Методи на моделиране. 

3.Експертна оценка. 

 

5.2. Методи за събиране и предоставяне на данни. 

Основните методи за събиране и предоставяне на данни са експертни 

методи, статистически методи, интервюиране, разпределение на 

вероятности и др. 

Всяко рисково събитие е случайна променлива. 

Знанието на вероятностите за появата на всички възможни стойности 

на случайната променлива задава нейното вероятностно разпределение19. 

Моделът, съдържащ пълното описание на всички възможни изходи и 

свързаните с тях вероятности се нарича вероятностно разпределение. 

Вероятностното разпределение (или разпределението на 

вероятностите) на случайната променлива е таблица, графика или 

математически израз, който дава вероятностите, с които случайната 

променлива може да приема всяка една от различните стойности. 

Разпределението на вероятностите може да представя несигурността 

в стойностите на продължителността на дейностите по графика и разходите 

за елементите от структурата на работните дейности по проекта. В 

зависимост от това дали случайната променлива е дискретна или 

непрекъсната, разпределението на нейните вероятности може да бъде 

съответно дискретно или непрекъснато. Основните непрекъснати са: 

                                                           
19Калоянов, Т.,В. Петров. Статистика, ИК-УНСС, 2014. 
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При риск анализ на проекти основно се използват непрекъснати 

вероятностни разпределения. 

В графичен вид са дадени и основен набор вероятности дискретни 

разпределения. 

 

Всяко вероятностно разпределение се харктеризира със своите 

статистически параметри като:   

• Средна аритметична 

• Медиана 

• Мода 

• Стандартно отклонение 

• Коефициент на вариация 

• Дисперсия и др. 

Характеризиране на състоянието на количествени променливи, чрез 

горните величини,  се нарича още вариационен анализ. В него се включват 

показателите за средно равнище, разсейване и форма на разпределението. 

За да се опише едно разпределение, е необходимо да има информация 

за неговата форма, за разположението му върху измерителната скала и за 

разсейването на измерванията от дадена (обикновено фиксирана) точка.  

 

Мерки на централната тенденция  

Информация за разположението върху измерителната скала дават така 

наречените мерки на централната тенденция. Те описват типичното, най-

характерното за разпределението и на тях може да се гледа като на някакъв 
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вид средни стойности, тъй като всички те отразяват тенденцията в 

разположението на центъра на честотното разпределение. Най-често 

използваните мерки на централната тенденция са: средна, медиана, мода.  

Мерките на централната тенденция са точки върху скалата на 

измерване на променливата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мода (МО) 

Модата M0 е най-елементарният показател на централната тенденция. 

Тя се определя като стойността с най-голяма честота в разпределението и се 

намира непосредствено чрез броене. При групирани данни за мода се 

приема средата на класа с най-голяма честота. Когато две несъседни 

стойности (или два несъседни класа при групирани данни) се наблюдават 

по-често от останалите стойности (или класове), то разпределението се 

нарича бимодално: 
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Съществуват и многомодални разпределения, а също и разпределения 

без мода. Например, ако вариационният ред на случайна променлива е 1, 2, 

3, 4, 5, 6, то тази променлива няма мода. Ако две или повече съседни 

стойности се срещат еднакво често, с честота, по-голяма от тази на 

останалите, то модата е средното аритметично на тези стойности. 

Модата е твърде груба мярка на централната тенденция. Тя дава малко 

информация и единственото, което показва, е стойността с най-голяма 

честота. Не участва в изчисления, използва се главно при голям брой 

измервания и то във връзка с другите мерки на централната тенденция. 

Пример. Да се определи модата за следните вариационни редове:  

а) 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 6.                                        Отг. M0=3. 

б) 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6.                                        Отг. M0=2, M0=5.  

в). 1, 3, 5, 10, 12, 14, 20                                       Отг. Не съществува мода. 

 

Медиана (Me) 

Медианата е втората мярка на централната тенденция. Дефинира се 

като стойността, която се намира в средата на статистическия ред, т.е. тя е 

онази стойност, за която половината от измерванията са по-малки от нея, а 

другата половина са по-големи от нея. За да се изчисли медианата е 

необходимо да се построи вариационен ред, да се изчисли поредният номер 

на медианата във вариационния ред (NMe) по формулата: 

 

 

 

След това трябва да се отчете стойността, която заема NMe място във 

вариационния ред. Ако обемът на извадката (n) е нечетен брой, в средата на 

подредените числа има само една стойност и тя е Ме. Ако n e четно число, 

в средата на реда има 2 стойности. Ме е тяхна средна стойност. 



77 
 

При изчисляването на медианата не участват всички стойности на 

променливата и затова тази мярка не се влияе от екстремални стойности, т.е. 

от стойности, които силно се различават от останалите. 

Пример. Да се определи медианата за следните вариационни редове:  

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6,7.                                                   Отг. Me=4. 

б) 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8.                                               Отг. Me=4,5=(4+5)/2. 

 

Средна стойност 

Средната стойност се дефинира като средно аритметично на 

всички измервания (n) на разглежданата променлива:  

 

 

 

Ако стойността xi има честота  fi то средната може да се пресметне и 

по формулата: 

 

 

Като В този случай говорим за формула за 

средната с тегла. 

В изчисляването на  участват всички стойности на 

променливата. Поради това е най-прецизният измерител на средното 

равнище. В същото време, при наличие на силно отклоняващи се стойности,  

може да не дава вярна представа за центъра на разпределението. 

Изборът на на-подходяща мярка на централната тенденция зависи 

от скалата на измерване. Ако данните са номинални, то единствената 

подходяща мярка е модата. За ординални данни се използват модата и 

медианата. За метрични данни са подходящи и трите мерки. При анализа на 

метрични данни обикновено се дават поне две мерки – най-често средната и 

медианата.  
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Вторият критерий за избора на мярка на централната тенденция е по-

нататъшното използване на тази мярка. Ако целта е описателна, то трябва 

да се използва мярката, която най-добре описва данните. При достатъчно 

голям обем на извадката, обикновено най-подходяща мярка е средната. Но 

не и в случаите на разпределения с много върхове, с отворени класове или 

при наличието на екстремални стойности. Медианата се използва при 

извадки с малък обем, при разпределения с отворени класове и при силно 

асиметрични разпределения. Модата е подходяща за характеризиране на 

разпределения с много върхове.  

Ако целта е да се направят изводи за генералната съвкупност на базата 

на информацията за извадката, то изборът зависи от методите на 

статистическия извод, които ще се прилагат. В тези случаи се предпочита 

средната. Тъй като средната предполага метричен тип скала, тя може да 

участва в математически изчисления, които са неприложими за модата и 

медианата. Сравнение между трите мерки може да се направи и визуално, 

като се сравнят по отношение на позициите им върху графиката на 

честотното разпределение. Ако разпределението е симетрично и 

едномодално, то : 

 



79 
 

При ляво изтеглено разпределение  Тогава и 

затова разпределението се нарича отрицателно асиметрично. 

 

Дясно изтегленото разпределение е положително асиметрично, 

показано на долната графика, тъй като при  него  

и 

Медианата и модата не се влияят от екстремални измервания в 

разпределението, докато средната е много чувствителна към такива 

стойности. Следователно, когато разпределението е асиметрично, най-добре 

е да се покажат и трите мерки. Това ще даде по-пълно описание на 

разпределението, отколкото всяка мярка поотделно. 
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Мерки на разсейването 

След формата и централната тенденция, третата основна 

характеристика на всяко разпределение е разпръснатостта или разсейването 

на измерванията в него. Докато мерките на централната тенденция са точки, 

то мерките на разсейването са интервали или разстояния върху 

измерителната скала, които показват как стойностите са разсеяни или 

концентрирани около средната.  

Най-често използваните мерки на разсейването са: размах, дисперсия 

и стандартно отклонение. За рангови данни е приложима само първата 

мярка, а за метрични данни се използват и трите мерки. 

Размах  

Размахът е най-простата мярка на разсейването. Определя се като 

разликата между най-голямата и най-малката стойност в извадката и описва 

диапазона, в който се намират стойностите. Предимството на размаха е, че 

се изчислява много лесно. Като недостатък може да се посочи това, че при 

пресмятането му не участват всички стойности от разпределението, а само 

двете крайни стойности. С нарастването на броя на измерванията размахът 

се променя, като увеличава стойността си. Ето защо размахът е неустойчива 

мярка и не дава адекватно описание на разсейването. Следващият пример  

илюстрира това. 

Пример. Дадени са две множества от данни А и В: А = {10, 11, 13, 15, 

15, 17, 19, 20}, В = {10, 14, 14, 15, 15, 15, 17, 20} (данните от двете множества 

са измерени в едни и същи мерни единици). Да се пресметнат средната 

стойност, медианата, модата и размаха за всяко едно от двете множества. 

Може ли чрез размаха да се определи в кое от множествата А и В 

разсейването на стойностите е по-голямо? 

Решение. В следващата таблица са представени резултатите за 

четирите обобщени числови характеристики за двете множества: 
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Двете множества А и В имат един и същ размах 10, дори и еднакви 

мерки на централната тенденция 15, но стойностите в тях се различават. 

Това се вижда и от диаграмите на честотното разпределение. Следователно 

размахът не може да се използва за сравнение на разсейването на двете 

множества.  

За размаха се използват още и наименованията ширина на вариацията 

и размах на вариацията. 

За изчисляването на размаха в Excel се използват функциите MAX и 

MIN:   Размах = MAX(област с данни) - MIN(област с данни). 

Дисперсия и стандартно отклонение  

За измерване на разсейването на стойностите в дадено 

разпределение се използват дисперсията и стандартното отклонение. 

Дисперсията (за извадката s2) се дефинира като средно аритметично на 

квадратите на отклоненията на измерванията от тяхната средна 

μ   (съответно ) . Така дисперсията на генерална съвкупност с обем N е 
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а дисперсията на извадка с обем n е  

 

 

Ако искаме да получим дисперсията на дадена извадка, то използваме 

последната формула за s2. Но ако целта ни е по извадката да получим оценка 

за дисперсията на генералната съвкупност, то тази формула дава изместена 

оценка за . Формулата, по която се получава неизместена оценка за  

, е 

 

Ако стойността xi има честота fi, то за пресмятане на дисперсията може да 

се използва формулата с тегла 

 

където k е броят на различните стойности на променливата. 

Независимо че дисперсията е надеждна мярка на разсейването, 

фактът, че нейната размерност е квадрат на размерността на оригиналните 

измервания, може да доведе до трудности в съдържателната интерпретация 

на тази мярка. В този случай е по-добре да се използва друга мярка на 

разсейването – стандартно отклонение. Стандартното отклонение 

(съответно s) се пресмята като квадратен корен от дисперсията: 
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За изчисляването на стандартното отклонение на извадката в Excel се 

използва функцията STDEV (неизместнена оценка), а за изчисляване на 

стандартното отклонение на генералната съвкупност -  STDEVP. 

Стандартното отклонение е мярка за отклоненията на стойностите на 

разпределението от тяхната средна. От формулите се вижда, че при 

пресмятането на дисперсията и на стандартното отклонение участват всички 

стойности на разпределението. Затова двете мерки се влияят от екстремални 

стойности. По-точно, във формулите се съдържат квадратите на 

отклоненията (разликите) на измерванията спрямо средната им стойност, 

представляваща център на разпределението. Ето защо колкото по-големи са 

тези отклонения, т.е. колкото по-голямо е разсейването на данните около 

тяхната средна, толкова по-големи ще са дисперсията и стандартното 

отклонение.  

Важно е да се отбележи, че стандартното отклонение притежава още 

едно предимство – то се получава в същите мерни единици, в които са 

измерени стойностите от разпределението. Това позволява да се определи 

колко далече, т.е. на колко стандартни отклонения от средната стойност се 

намира всяка една стойност. 

Стандартното отклонение се използва при интерпретацията на 

стойностите, които отстоят на разстояние едно стандартно отклонение 

вляво и вдясно от средната. Ако разглежданото разпределение е нормално, 

то в интервала  се намират 68,26 % от всички измервания. 

Макар че повечето разпределения на практика се отклоняват в някаква 

степен от нормалното, то може да се каже, че приблизително 2/3 от 

стойностите в повечето разпределения попадат в този интервал.  
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Следващите две честотни диаграми показват, че разсейването на 

данните в първата диаграма, т.е. стандартното отклонение е по-малко в 

сравнение с това за данните от втората диаграма. 

 

Коефициент на вариация CV 

Тъй като дисперсията и стандартното отклонение зависят от скалата 

на измерване, то те не могат да се използват за сравняване на разсейването 

на променливи, които се измерват в различни скали. За тази цел се използва 

коефициент на вариация, който е безразмерна величина и се изразява в 

проценти. Означава се със CV и се пресмята по формулите: 

 

 

 

 

 

съответно за генерална съвкупност и за извадка. 

Като недостатък на коефициента на вариация може да се посочи това, 

че той е приложим само когато средната е положително число. Освен това, 

при липса на информация за средната и за стандартното отклонение 

интерпретирането му може да доведе до неправилни изводи. Коефициентът 

на вариация е относителна величина и върху него не оказва влияние 

абсолютното значение на изучавания показател. С помощта на коефициента 
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на вариация може да се сравни колебаемостта на случайната величина, 

изразен в различни единици на измерение. Коефициентът се изменя от 0 до 

100%. Колкото по-голям е коефициентът, толкова по-силна е колебаемостта. 

Установена е следната качествена оценка на различните значения на 

коефициента на вариация: до 10% е слаба колебаемост; 10 – 25% е умерена 

колебаемост; над 25% е висока колебаемост. 

 

Форма на разпределението 

Третата важна познавателна задача на вариационния анализ е да се 

установи дали емпиричното разпределение е аналогично с теоретичното 

нормалното разпределение.  

Теоретичното нормално разпределение е едновърхово и има външен 

вид на напречен разрез на камбана. Стойностите в центъра на 

разпределението имат най-голяма честота, като същата намалява с 

приближаване към крайните стойности. 

Кривата е симетрична относно центъра на разпределението. 
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Информация за формата на разпределението се получава от 

графичното представяне на разпределението – полигона или хистограмата. 

Индикатор за симетричността на емпиричното разпределение е 

равенството между Ме, Мо и                 . 

Мерки на асиметрия 

Измерител на симетричността на разпределението е коефициента на 

асиметрия (Ка). Пресмята се по следните формули: 

Идеалното нормално разпределение има асиметрия Ка =0. 

В Excel изчисляването на степента на асиметрия на честотното 

разпределение се извършва с функията SKEW. Ако резултатът от функцията 

е нула, то разпределението е симетрично. Ако резултатът от функцията е 

положително число, то е налице дясна асиметрия (положителна  асиметрия). 

Ако резултатът от функцията е отрицателно число, то е налице лява 

асиметрия (отрицателна асиметрия).  

Мерки на ексцес 

Ексцесът е мярка, която определя степента на издигнатост или 

сплеснатост на разпределението спрямо нормалната крива. Той се пресмята 

по формулата: 

 

 

Идеалното нормално разпределение има Е=0. При E>0 върхът на 

емпиричното разпределение е над върха на нормалното, а при E<0 то е под 

върха на нормалното разпределение. 
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В Excel изчисляването на степента на асиметрия на честотното 

разпределение се извършва с функията KURT. Ако резултатът от функцията 

е положителна число, то разпределението е със сравнително по-висока 

издигнатост от нормалното разпределение. Ако резултатът от функцията е 

отрицателно число, то разпределението е сравнително по-плоско от 

нормалното разпределение.  

 

Много често при обработка на данни и моделиране се използват 

софтуерни продукти, които имат интерфейс на английски език и в 

разпечатката на данните или при въвеждането има означение на различни 

статистически показатели. Примерни означения са дадени в таблицата:  

Рискът има математически изразена вероятност за настъпване на 

загуби или ползи, които се опират на статистически данни и може да бъде 

изчислена с достатъчно висока степен на точност. За да се определи 
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количествено величината на риска, е необходимо да се знаят възможните 

последствия от отделното действие и вероятността на самите последствия. 

В резултат на провеждане на анкетиране, интервюиране или друг 

емпиричен начин се получава информация за състоянието на изследваните 

признаци на статистически единици в извадката. За да се пристъпи към 

моделиране е необходимо първо данните да се подготвят.  

Методите на интервюиране, изготвени на базата на опит и 

исторически данни, определят количествено вероятността и въздействието 

на риска върху целите на проекта. Нужната информация зависи от типа на 

вероятностното разпределение, което ще бъде използвано. 

Интервюирането на съответните заинтересовани страни помага за 

определянето на триточковата оценка за всеки елемент на структурата на 

работните пакети /дейности/ за триъгълно, бета или друго разпределение. 

На таблицата, по-долу, е дадена оценка в долари, от проведени 

интервюта, на разходите на отделни етапи или работни пакети от строителен 

проект20. Най-вероятната оценка, сумарно е 41 млн $, общо за проекта. 

 

 

 

                                                           
20 PMI (Project Management Institute), “A guide to the project management body of knowledge”, PMBOK 5th 

Edition, 2013, ISBN-13: 893-7485908328. 
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5.3. Вероятностни разпределения и приложението им 

За управлението на риска в инвестиционните проекти се използват 

всички статистически разпределения. За практически нужди, с достатъчна 

степен на точност, могат да се използват следните математически 

(статистически) разпределения: 

Триъгълно разпределение  

В случая с информация от експертни оценки, посочени в горната 

таблица е приемливо използването на триъгълно разпределение. Очакваната 

стойност за триъгълното разпределение се намира по следния начин: 

Очаквана стойност = (ниска + най-вероятна + висока) / 3 

Триъгълното разпределение се описва напълно с посочените три 

точки за оценки, получени от отговорите на експертите. Това е един от най-

лесно приложимите варианти на  вероятностно разпределение. 

То е непрекъснато вероятностно разпределение с три параметъра - 

минимум, максимум и най-вероятната стойност. 

Има три условия, на които отговаря триъгълното разпределение: 

 Минималната стойност е фиксирана;  

 Максималната стойност е фиксирана; 

 Най-вероятната стойност лежи между минимума и максимума 

показвайки, че стойностите около долните ъгли на триъгълника са 

по-малко вероятни от тези около върха – най-вероятната стойност. 

Нормалното разпределение описва много природни феномени като 

грешки при измервания, коефициенти на интелигентност, ръст на инфлация 

и много други. То е непрекъснато разпределение с два параметъра – средно 

и стандартно отклонение. 

Има три условия, на които отговаря нормалното разпределение: 

 От стойностите на случайната променлива най-често срещани  са 

средните стойности; 
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 Случайната променлива дава стойности еднакво разположени около 

средната – разпределението е симетрично; 

 Случайната променлива е по-вероятно да даде стойност близо до 

средната отколкото далече от нея. От всички стойностите на 

нормалното разпределение приблизително 68% са разположени на 

едно стандартно отклонение от средната. 

Разпределението на Поасон описва броя пъти за които едно събитие 

се случва в даден интервал, като брой телефонни разговори за час или брой 

на грешки на страница от документ или брой на пострадалите от инциденти 

по време на работа за месец. Поасоновото разпределение се получава от 

биномното при голям брой повторения на експеримент с малка вероятност 

за успешен изход, поради което то е известно още като разпределение на 

редките събития. Примери за Поасоново разпределение са: 

• Радиоактивното разпадане е най-известния пример за явление 

подчиняващо се на Поасоново разпределение. 

• Броят на научните открития, направени повече от един път при 

независими изследвания. 

• Броят на звездите на небесния свод в определен малък 

пространствен ъгъл. 

То е дискретно вероятностно разпределение с един параметър - 

честота. Има три условия на които отговаря Поасоновото разпределение: 

 Броят на възможните случаи във всяка единица не е лимитиран; 

 Случаите са независими. Броят на случаите в една единица от 

проведеното измерване не влияе върху броят на случаите в другите 

единици; 

 Средният брой случай трябва да остава същият от единица към 

единица. 
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Поасоновото разпределение е частен случай на биномното 

рaзпределение и може да се получи от него чрез граничен преход когато 

вероятноста клони към нула, a броя на опитите клони към безкрайност. 

Биномното разпределение описва броя на успехите при фиксиран 

брой опити, като броя на падания на ези при 10 хвърляния на монета или 

броят на дефектните изделия от 50 тествани от склада с готова продукция. 

То е дискретно вероятностно разпределение с два параметъра – вероятност 

и брой опити. Има три условия на които отговаря Биномното разпределение: 

 При всеки опит има два възможни изхода – успех и неуспех; 

 Опитите са независими. Това което се получава в резултат от първия 

опит не засяга вторият и т.н.; 

 Вероятността за успех остава същата от опит на опит. 

Логнормалното разпределение широко се използва в ситуации при 

които стойностите са положително асиметрични (когато повечето от 

стойностите се получават близо до минималната стойност). Ситуация 

забелязана при финансовите анализи при оценката за сигурност или при 

недвижимите имоти при оценката на собствеността. 

Финансовите анализатори са забелязали, че цените на фондовата 

борса обикновено са положително свити а не симетрично разпределени, 

както при нормалното разпределение. Ценните книжа проявяват тази 

тенденция защото цените им не могат да паднат под нулевата долна граница 

но могат да нараснат произволно. Подобно на тях цените на недвижимите 

имоти проявяват същата тенденция защото не могат да станат отрицателни. 

Логнормалното разпределение е непрекъснато разпределение с два 

параметъра – средно аритметично и стандартно отклонение. 

Има три условия на които отговаря Логнормалното разпределение: 

 Случайната променлива може да нараства безгранично; 

 Стойностите на случайната променлива имат положително 

свито разпределение; 
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 Натурален логаритъм от случайната променлива води до 

нормалната крива. 

Логнормалното разпределение използва аритметичното средно и 

стандартното отклонение като параметри по подразбиране. За някои 

приложения обаче е по-подходящо да се използват логаритмично средно и 

стандартно отклонение или геометрично средно и стандартно отклонение. 

Това разпределение е подходящо да се използва при моделите за 

оценка и прогнозиране на рискове за безопасност когато се използват 

компютърни симулации и метод Монте Карло. В този случай на риска, се 

гледа не като на фиксирана стойност, а като на случайна променлива, която 

е винаги неотрицателна и може да нараства неограничено. 

Тенденцията към положително свиване (повечето от стойностите да 

се получават близо до минималната стойност) има и чисто практическо 

обяснение. Тя е следствие от задължителните мероприятия провеждани от 

службите по безопасност за редуциране на рисковете за безопасност и 

здраве при работа. Качеството и успеха на управлението на безопасността 

може да се измерва по средната стойност на риска и стандартното 

отклонение, но вида на разпределението ще остава Логнормално поради 

естествените специфики на процеса и изтъкнатите по-горе чисто 

математически съображения. 

Постоянно /правоъгълно/ разпределение, всички стойности между 

минимума и максимума могат да се получат с еднаква вероятност. Това е 

непрекъснато разпределение с два параметъра – минимум и максимум. 

Има три условия на които отговаря Постоянното разпределение: 

 Минималната стойност е фиксирана; 

 Максималната стойност е фиксирана; 

 Всички стойности между минимума и максимума са еднакво 

вероятни. 
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Експоненциалното разпределение описва периода от време, което 

минава между събития, като времето между два отказа в електронно 

оборудване, или времето между посещенията на обслужващо гише. То е 

непрекъснато разпределение с един параметър честота. 

Има две условия на които отговаря Експоненциалното разпределение: 

 Експоненциалното разпределение допълва Поасоновото разпределение, 

което описва броят на събитията за единица време, а експоненциалното – 

периода от време между събитията; 

 Експоненциалното разпределение не се влияе от предишни събития. 

Могат да се изтъкнат теоретични и практически основания, че това 

разпределение заедно с Поасоновото е подходящо за имитационно 

моделиране по метода Монте Карло на възникването на индустриални 

инциденти, откази и аварии. Моделът може да се използва за тестване чрез 

компютърна симулация на системите за безопасност и прогнозиране на 

риска при различни стойности на параметрите на разпределенията. 

Геометричното разпределение описва броят на опитите до първия 

успех, такива като броя сондажи, които трябва да се пробият докато избие 

нефтения фонтан. Това е дискретно разпределение с един параметър - 

вероятност. 

Има три условия на които отговаря Геометричното разпределение: 

 Броят на опитите не е фиксиран; 

 Опитите продължават до първи успех; 

 Вероятността за успех остава същата от опит към опит; 

Разпределението на Вейбул е по същество семейство разпределения, 

което може да приеме свойствата на няколко други разпределения. 

Например в зависимост от дефинираната форма разпределението на Вейбул 

може да апроксимира Експоненциалното разпределение и това на Рейлай 

(Rayleigh). То е непрекъснато разпределение. Има три параметъра – площ, 

мащаб и форма. 
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Разпределението на Вейбул намира приложение при оценката на 

надеждност. 

Бета разпределението е много гъвкаво разпределение подходящо за 

моделиране на вероятности базирани на статистиката на Бейз. Статистиката 

на Бейз и бейзовата гледна точка са в основата на съвременната 

статистическата теория на решенията и оценката на риска. Също така се 

използва за описание на емпирични данни и прогнозиране на случайно 

поведение на количества и части от цялото чрез представянето им като 

проценти и дроби. То е непрекъснато вероятностно разпределение с три 

параметъра – алфа, бета и мащаб. 

Две са условията на които отговаря Бета разпределението: 

 Неизвестната променлива е случайна стойност между 0 и 

мащаба; 

 Формата на разпределението се задава с две положителни 

стойности - a ,b . 

Кумулативно (нарастващо) разпределение се характеризира с 

вероятна минимална стойност, с максимална стойност и с вероятност да 

съществуват всички стойности в ограничения интервал, като те са 

подредени в нарастваща последователност. 

Хипергеометричното разпределение е подобно на Биномното, и 

двете описват броят на успехите при фиксиран брой опити. Обаче при 

биномното разпределение опитите са независими, докато при 

хипергеометричното – вероятността се променя при следващ опит и са 

опити без заместване. Това е дискретно разпределение с три параметъра – 

вероятност, опити и размер. Параметърът вероятност определя началната 

вероятност. Три са условията на които отговаря хипергеометричното 

разпределение: 

 Пълният брой елементи (размера) е фиксиран – крайна 

популация; 
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 Примерния размер (броя на опитите) представя част от 

популацията; 

 Известната начална вероятност за успех се променя плавно след 

всеки опит. 

Със смесеното (персонализирано) разпределение, може да се опише 

серия от индивидуални стойности, дискретни интервали или непрекъснати 

интервали за уникална ситуация, която не може да се опише с друг тип 

разпределение. Параметрите на това разпределение са начална граница, 

крайна граница, вероятност и стъпка. 

Съществуват български изследвания, които на основата на емпирична 

информация и в резултат на подробен анализ установяват, че 

вероятностното разпределение Бета е най-подходящо теоретично 

разпределение за описване стохастичния характер на строителната 

себестойност за 1 м2 разгъната застроена площ при жилищни, обществени и 

производствени сгради. Определени са и други вероятностни 

разпределения, които отговарят на всички критерии и фигурират в 

класацията за първите най-подходящи. За жилищни сгради това са Обратно 

Гаусово и Екстремна стойност; за производствени сгради: Вейбул, 

Логистично и Екстремна стойност и за обществени: Обратно Гаусово, 

Вейбул и Логистично. 

Вероятностните разпределения са изведени като теоретично описание 

на явления и събития наблюдавани в природата и в живота и обобщават в 

себе си вековен опит. Теоретичните вероятностни разпределения със 

съвременните компютърни технологии могат да бъдат превърнати в 

генератори на данни в случаите, когато трябва да решим даден проблем, но 

разполагаме само с основни познания, експертни мнения и опита от 

аналогии с други обекти. Тяхното използване лежи в основата на 

съвременното компютърно моделиране и реализация на Монте Карло 

метода. 
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ТЕМА 6:  МЕТОДИ НА МОДЕЛИРАНЕ  

6.1. Анализ на чувствителността. 

6.2. Анализ на очакваната парична стойност. 

6.3. Моделиране и симулация. 

 

6.1. Анализ на чувствителността 

Анализ на чувствителността (sensitivity analysis) е техника, използвана 

за идентифициране на влиянието на различни стойности на една независима 

променлива върху конкретна зависима променлива при даден набор от 

вероятности. Тази техника се използва в рамките на определени граници, 

които зависят от една или няколко входящи променливи. 

Анализът на чувствителността е инструмент, с който се цели да се 

изчисли ефекта от промяната на различни елементи на параметрите на 

проекта върху крайните резултати от изчисленията. 

Целта на разработването на анализ на чувствителността е да се 

идентифицират онези променливи на параметрите на проекта (срок, 

стойност, ефективност и др.), чиито отклонения (промени в плюс или 

минус) в сравнение със изчисленията по детерминиран път  могат да окажат 

най-голямо въздействие. 

При изчисляване оценката на риска на продължителността, анализът 

на чувствителността показва промяната на продължителността на коя 

дейност влияе най-силно върху промяната на общата продължителност. 

При изчисляване на оценка на риска на стойността, анализът на 

чувствителността показва как промяната на стойността на дадена 

променлива (количество, единична цена и др.) влияе върху общата промяна 

на стойността. 

При изчисляване на оценка на риска на ефективността, анализът на 

чувствителността показва как промяната на един от параметрите, които я 
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формират влияе върху общата стойност. Графично анализа е онагледен на  

следващата схема, като изобразените зависимости може и да не са линейни. 

 

Анализът на чувствителността е начин да се предвиди резултатът от 

решението, ако ситуацията се окаже различна от основните прогнози. 

С помощта на този анализ се установява чувствителността на оценката 

на проекта спрямо възможни изменения в най-важните му икономически и 

технико-икономически параметри 

i. Оценката се представя обикновено чрез стойността на някой 

основен показател: 

–нетна настояща стойност 

–срок на възвръщане и др. 

ii. Оценката на паричните потоци и нетната настояща стойност 

зависят от оценките на много изходни, "първични" променливи: 

–обем на продажбите 

–цена 

–себестойност 

–икономически живот и др. 
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iii. Изчисляване стойността на приетия основен показател на 

основата на паричните потоци, при определените оценки за най-

вероятните стойности на изходните променливи 

iv. Проследява се какъв ефект върху основния показател оказват 

промените във всяка от тези оценки 

Ако оценката на дадена променлива влияе слабо върху стойността на 

основния показател, то инвестиционното решение по всяка вероятност не 

зависи от точността, с която е определена оценката на дадената променлива 

Ако промяната в оценката на променлива предизвиква значителна 

промяна в стойността на основния показател, то тогава неопределеността 

относно тази оценка трябва да бъде важно съображение при вземането на 

решение 

Пример. Ако критериите за избор на критичните променливи, за даден 

инвестиционен проект са: 

• Променлива, чието отклонение в рамките на 1% в положителна или 

отрицателна посока води до отклонение до 1% за изчислената стойност за 

вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ). 

• Променлива, чието отклонение в рамките на 1% в положителна или 

отрицателна посока води до отклонение до 5% за изчислената нетна 

настояща стойност (ННС). 

Резултатите от решението са показани в таблицата: 

№ 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 

н
а 

п
р

о
м

ен
ли

ва
та

 

Детерминирана 

(определена) 

стойност на 

променливата 

Отклонение на 

стойността на 

променливата 

с 1% 

Нетна 

настояща 

стойност 

(ННС) за 

проекта 

Отклонение 

на ННС за 

проекта при 

промяна на 

съответната 

променлива 

Критично ли е 

влинияето на 

променливата 

(ННС различно с 

повече от 5%)? 

1. Цена на 

1м2 земя 

60 лв. 54 лв. 

66 лв. 

55 млн. лв 53 млн.лв. 

57 млн.лв. 
Не 

2. Цена на 1 л 

гориво 

2 лв. 1,80 лв. 

2,20 лв. 

55 млн.лв 62 млн.лв. 

48 млн.лв. 
Да 
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Резултатите показват, че отклонението на първата променлива води 

до отклонение от 3,63% в стойността на ННС, а втората води до отклонение 

от 12,73 % в стойността на ННС. Съгласно приетите критерии втората 

променлива е критична променлива.  

Анализът на чувствителността е метод за бързо идентифициране на 

онези променливи, които допринасят най-много за риска в разглеждания 

проект. 

6.2. Анализ на очакваната парична стойност ЕМV (Expected 

Monetary Value) 

За изчисляване на очакваната парична стойност в управлението на 

риска в проекти, трябва да се извършат следните стъпки: 

1. Определяне на вероятността за възникване на риск. 

2. Определяне на паричната стойност на въздействието на риска, 

когато това се случи. 

3. Умножаване на стъпка 1 и стъпка 2. 

Стойността, която се получи след извършване на Стъпка 3 е 

очакваната парична стойност. Тази стойност е положителна за 

възможностите (положителни рискове) и отрицателна за заплахите 

(отрицателните рискове). ЕМV може да се използва с метода „дърво на 

решенията“. 

„Дървото на решенията” е графичен метод за избор на алтернатива 

чрез изследване на последователни и взаимно свързани решения и 

резултатите от тях. Методът дава възможност за избор на решение, когато 

за всяка алтернатива на решенията са известни, или могат да бъдат 

предвидени, стойността на възможните резултати и вероятностите за 

постигане на един или друг резултат. 
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Методът също може да се използва при избор измежду взаимно 

изключващи се варианти за изпълнение на проект. Стъпките, които трябва 

да се приложат са както следва: 

a) Определяне на важните решения, което трябва да бъде взети (възли 

на решения), обозначени с квадрат в зелено на графиката и сценарии на 

вероятности, ако се случат (възли на шанса), които са свързани с 

последствията, обозначени с кръг в червено. 

b) Конструиране структурата на решението и всички негови 

последствия. Тъй като всяко решение или възел на шанса имат най-малко 

две алтернативи, структурата на решението изглежда като дърво, с корен 

отляво и клонове надясно. 

На графиката е показан пример, как да се вземе решение за избор на 

изпълнител на обект. Възможностите са две и те са разклоненията след 

възела на решението: изпълнител с ниска цена на офертата, но рисков по 

отношение на времето за изпълнение, като причините за това могат да са 

различни и в случая не са предмет на разглеждане и изпълнител с висока 

оферта, но по-надежден  със срока за изпълнение. 
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c) Оценка на разходите и ползите от всеки алтернативен сценарий. 

Крайният резултат от анализа на дървото на решенията ще зависи до голяма 

степен от точността на тези сравнителни оценки. 

d) Изчисляване стойността на проекта за всеки път, започващ от 

лявата страна с първото решение и натрупване на стойности до върха на 

крайния клон отдясно, така сякаш всяко от решенията е взето и всяко 

събитие настъпило. 

 

e) За да се определи правилното решение и неговата стойност 

("решаване на дървото") трябва да се определят някои допълнителни данни, 

а именно вероятността от всеки възможен изход. 

f) За решаването на дървото трябва да се изчисли стойността на всеки 

възел - включително възлите на шанса и възлите на решенията. Започва се с 

десния край на дървото и се движим от дясно на ляво за изчисляване 

стойността на всеки възел. 
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Правилата за намиране на стойностите на възлите на шанса и възлите 

на решенията са:  

-Стойността на всеки възел на шанса е намерена чрез умножаване на 

стойностите на алтернативните сценарии с техните вероятности за поява и 

сумиране на резултатите. Тази стойност е известна като очаквана парична 

стойност (EMV).  Например за първото разклонение: 

50% (-$ 200 000) +50% (-$110 000) = -$155 000 

-Стойността на възела на решението е най-високата стойност на 

клоновете, тръгващи от този възел. 

В случая с примера за дърво на решението, за избор на изпълнител има 

само един възел на решението. Алтернативите са: 

 Участник с ниска оферта, но рискован с EMV = -$155 000; 

 Участник с висока оферта, но надежден с EMV = -$143 000. 

Участникът с висока оферта, но по-надежден по отношение на 

времето за изпълнение на проекта, всъщност се очаква да струва по-малко 

на проекта, съгласно приложения метод. 

6.3. Моделиране и симулация 

Под симулация най-общо се разбира провеждане на компютърни 

експерименти с математически модели на сложни системи от реалния свят. 
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Тъй като компютърният експеримент се извършва с модел на системата, а 

не със самата система, симулацията е мощно средство за изследване на 

системи, с които не е възможно или е неефективно да се проведат реални 

експерименти. 

Чрез симулация се цели да се разкрият свойствата и закономерностите 

на изучаваната система, да се направят обобщения, изводи и предвиждания, 

да се решат практически задачи. 

 През последните десетилетия се наблюдава нарастващ интерес към 

използването на симулационни (имитационни) модели в бизнеса – 

предимно за подпомагане на анализа на решенията и при вземане на 

решения в условия на неопределеност и риск. Входящите променливи 

(ключови фактори) на стохастичните модели са случайни величини, 

поведението на които не се поддава на контрол от страна на лицата, вземащи 

решения. Прилагането на симулация с този вид модели позволява да се 

формулират хипотези и се направят изводи за възможните резултати, 

основани на вероятностните разпределения на случайните величини. 

За провеждане на симулация със стохастични модели най-често се 

използва метода Монте Карло. Това е универсален метод за симулация, 

който намира приложение в различни области на научните изследвания и в 

практиката. 

Прилагането на “Монте Карло” симулация дава възможност за 

осигуряване на количествен резултат при оценка на риска. Резултатът се 

представя в таблична форма и графично, което създава възможности за 

онагледяване резултатите от оценка и анализ на риска. В основата му е 

изграждането на модел, който отразява връзката между набор от  „входни”  

величини и  набор  от  „изходни”  величини. Стойността на изходните 

величини ще зависи от стойността на набор от детерминирани и набор от 

случайни „входни” величини.  Наличието  и  равнището на риска  се  

определя  от  наличието  и  характеристиките  на  случайните величини. 
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Изграденият за нуждите на симулацията модел трябва да е в състояние да 

изчисли стойността на „изходните” величини, ако са зададени стойностите  

на  всички  „входни”  величини.   

Управляемите входни величини Х=(Х1,Х2,….Хm) са тези, които 

изследователят може да изменя  в определени граници и да ги поддържа на 

дадено ниво по свое желание.  

Неуправляемите входни величини се делят на контролируеми и 

неконтролируеми (случайни).  

Контролируемите величини Z =(Z1,Z2,…Zq) са тези, които могат да се 

измерват, но не могат да се управляват. Ако факторът Zi не може да се 

измерва или ако методите за измерването му са много сложни и скъпи, той 

се отнася към групата на случайните фактори.  

Неконтролируеми (случайни) величини                           могат 

да имат различна физична природа и различен начин на въздействие върху 

системата. Такива фактори например са измененията на натоварванията, 

свойствата на различните суровини, материали и др.  

Входните величини могат да се класифицират и според това дали се 

оценяват количествено - могат да се измерват, или се характеризират 

качествено - не могат да се измерват.  

Изходните величини Y=(Y1,Y2,…Yp) характеризират поведението на 

системата от въведените входни величини. Тези величини могат да бъдат 

 lξ,,ξ,ξ=ξ ...21
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оценъчни показатели за Нетна настояща стойност, Вътрешна норма на 

възвръщаемост, срок на възвръщане на инвестициите и др.  

Съществуват разнообразни програмни продукти, предназначени за 

количествена оценка на риска. Има продукти, които са специализирани за 

разработване на различни видове симулационни модели „Монте Карло”. 

Такива са например GPSS и Simula, които представляват платформи за 

приложение на разработени специфични езици за изграждане на 

симулационни модели. 

Продуктът Excel също може да се използва за разработване на 

симулационни модели. В съвременни условия все по-широко приложение 

намират добавките към известни софтуерни пакети, като например: @Risk, 

CrystalBall, Risk Solver, Risk Analyzer и др. 

Провеждането на компютърен експеримент с метода Monte Carlo 

обикновено преминава през следните етапи: 

1. Съставяне на математически модел, в който се определя връзката 

между входните величини (фактори) и резултатите във вид на 

математическо уравнение или неравенство. 

2. Задаване на закон за разпределение на вероятностите за тези 

променливи на модела, чиито стойности не е възможно да се определят 

точно – така наречените "несигурни" променливи. Това е ключов момент в 

разработването на стохастичния модел, тъй като изборът на закон за 

разпределение определя "поведението" на тези променливи в процеса на 

симулацията, а оттук и влиянието им върху крайните резултати. Когато са 

налични исторически данни за изминали периоди за дадена входяща 

променлива, те може в определена степен да се използват при избора на 

нейното вероятностно разпределение. Когато такива данни отсъстват, най-

често се използват субективни преценки на експерти, специалисти и 

мениджъри, отразяващи техните предвиждания за бъдещото поведение на 

случайните величини. 
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3. Провеждане на компютърен експеримент, при който по случаен 

начин се генерират стойности на случайните променливи на модела според 

избраните закони за разпределение на вероятностите и изчисляване на 

резултатите за това множество от стойности. Тази стъпка се повтаря 

определен брой пъти – обикновено се провеждат няколко хиляди опита и по 

този начин се получава извадка от възможните сценарии на бъдещото 

поведение на случайните величини на модела. Методът Monte Carlo 

всъщност представлява извадков метод. 

4. Пресмятане на основни числови характеристики на входящите 

величини и получените резултати и анализ на резултатите, включително и 

статистически анализ, анализ на риска и т.н. 

Схема на приолжение на метод „Монте Карло“ 

 

За  нуждите на управлението на риска най-често приложими са 

следните разпределения: триъгълно, beta21, равномерно разпределение, 

разпределение от общ вид и дискретно разпределение.22 

                                                           
21 Често в практиката се използва приспособеното към приложението на PERT методите “betapert” 

разпределение. Виж: Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management, ed. by Vlasta Molak, LEWIS, 

1997: 63-64. 
22 David Vose. Risk Analysis: A Quantitative Guide, 3rd Edition. John Wiley & Sons, 2007. 
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Триъгълното разпределение е много 

подходящо при използване на 

експертни мнения. Експертът определя 

три параметъра, които да 

характеризират – минимална, най-

вероятна и максимална възможна 

стойност на случайната величина. 

 

Betapert разпределението обикновено 

се използва при оценка на времето за 

изпълнение на деиностите от проекта. 

То изисква определянето на същите 

параметри, както на триъгълното 

разпределение – минимална, най-

вероятна  и  максимална  възможна  

стойност  на  случайната величина. 

 

Равномерно  разпределение  се избора, 

когато   се  прави  допускането, че е 

еднакво вероятно неизвестната 

величина да заема, която и да е 

стойност в определен интервал. 

Експертът посочва долната и горната 

граница на този интервал.   

 

Разпределението от общ вид дава 

възможност за висока гъвкавост при 

отразяване мнението  на  експертите.  

Те  трябва  да  определят  координатите 

на точките на пречупване на 

начупената линия, която изобразява 

разпределението. 

 

Дискретното разпределение се приема 

ако е налице мнението, че случайната 

величина може да заема само точно 

определени стойности. В такъв случай 

експертът определя кои са тези 

стойности и с каква вероятност те могат 

да се сбъднат. 
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Пример за влиянието на броя на итерациите върху избора на случайни 

числа от променлива, представена с триъгълно разпределение Triang (1,4,8) 

в графичния вид –хистограма:  

Препоръчва се да се направят достатъчен брой итерации, в зависимост от 

търсения резултат от 1000 до 10000.   

Елементарен пример за приложение на симулационен метод е 

демонстриран в следващия модел. 

Моделът е построен, като е отчетена несигурността в две променливи: 

приходи (revenue) и разходи (cost). Ще проведем симулация на резултативна 

величина печалба (profit), коята е разликата между приходите и разходите. 

Приходите и разходите са със средни стойности съответно $100 000 и 

$80 000. Представени са със нормално разпределение, с параметри показани 

на графиките в синьо, приемаме, че са независими една от друга. 

След провеждане на симулация резултата за печелбата е получен във 

вид на хистограма. Средната стойност на печалбата е $20 000, но 

стандартното отклонение на пелабта е около $12 800. Това означава, че 

действителната печалба може да бъде много по-голяма от $20 000 или много 

по-малка, дори отрицателна. Симулацията е проведена с @RISK. 
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В т.5.2. на тема 5 показахме примерни резултати от експертни мнения 

за разходи по няколко дейности от строителен инвестиционен проект: 

проектиране, доставка и монтаж на оборудване и строителство. Според 

проучването най-вероятната стойност на проекта е 41 млн $. Експертите са 

задали по 3 стойности на всяка дейност: минимална, най-вероятна и 

максимална.  

Нека проведем симулационен анализ, като приложим триъгълно 

разпределение за всяка дейност /работен пакет/.  

 

 

Моделът е адитивен и резултативната величина е крайната цена на 

проекта. Резултатите са получени от 5000 итерации със софтуерен продукт 

@RISK. 

В този пример вероятността за завършване на проекта в или под най-

вероятната оценка от 41 млн $, която беше валидна при детерминиранато 

Name Cell Graph Function Min Mean Max

Проектиране I1 RiskTriang(E1;F1;G1) 4 000 000 USD 6 666 667 USD 10 000 000 USD

Доставка и монтаж на оборудване I2 RiskTriang(E2;F2;G2) 16 000 000 USD 23 666 670 USD 35 000 000 USD

Строителство I3 RiskTriang(E3;F3;G3) 11 000 000 USD 16 333 330 USD 23 000 000 USD
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оценяване, е относително малка /12,4%/, което се вижда от резултатите след 

провеждане на симулация. Това означава, че детерминираното определяне 

на разходните пакети, както е в случая, не винаги е достоверно. От 

интегралната вероятностна крива се вижда, на следващата графика, че ако 

искаме сигурност от 50% за разходите трябва да предвидим 46 256 948 USD, 

а при 50 954 982 USD имаме 80% сигурност. 

Summary Statistics for Общо за проекта 

Statistics   Percentile   

Minimum 33 277 447 USD 5% 39 061 709 USD 

Maximum 63 419 815 USD 10% 40 488 257 USD 

Mean 46 666 621 USD 15% 41 427 273 USD 

Std Dev 4 979 247 USD 20% 42 251 331 USD 

Variance 2,47929E+13 25% 42 950 065 USD 

Skewness 0,330040784 30% 43 579 085 USD 

Kurtosis 2,652931766 35% 44 253 303 USD 

Median 46 256 948 USD 40% 44 903 460 USD 

Mode 44 462 335 USD 45% 45 566 945 USD 

Left X 39 061 709 USD 50% 46 256 948 USD 

Left P 5% 55% 47 032 509 USD 

Right X 55 550 053 USD 60% 47 728 159 USD 

Right P 95% 65% 48 407 132 USD 

Diff X 16 488 344 USD 70% 49 167 935 USD 

Diff P 90% 75% 49 996 355 USD 

#Errors 0 80% 50 954 982 USD 

Filter Min Off 85% 52 128 003 USD 

Filter Max Off 90% 53 679 802 USD 

#Filtered 0 95% 55 550 053 USD 
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 На следващата графика е показано влиянието на входните променливи 

върху средната стойност на резултативната величина /общ разход за 

проекта/ в низходящ ред, известна още като торнадо графика. 

С посочените примери илюстрирахме симулационния метод Монте 

Карло и видяхме как се определят статистическите параметри на 

интересуващи ни величини. На практика почти във всички случаи се знаят 

или могат да се определят вероятностните характеристики на отделните 

елементи на интересуващата ни система. Случайността на параметрите се 

отчита в общото цяло на системата по пътя на моделирането. Използвайки 

съвременните технологии за компютърно имитационно моделиране чрез 

симулиране на множество варианти на работа на дадена система може да се 

получи ценна практическа информация за нейното поведение при стотици и 

хиляди комбинации на входните й параметри. 

 Прилагайки към проектните цели методите на теорията на 

вероятностите, се стига до определяне значенията на вероятностите за 

настъпване на определено събитие и/или до избор от възможните събития, 

изхождайки от средната стойност /математическото очакване/ и мерките за 

разсейване на резултативното вероятностното разпределение.  
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ТЕМА 7:  ПЛАНИРАНЕ НА РЕАКЦИЯТА НА РИСКА 

7.1. Стратегии за планиране реакции на риска. 

7.2. Наблюдение и контрол на риска. 

 

7.1. Стратегии за планиране реакции на риска 

Планираното на реакции на риска е процесът на разработване на 

варианти и определяне на действия, които увеличават възможностите и 

намаляват заплахите за осъществяване целите на проекта. Той включва 

възлагане на отговорности на отделни лица или групи във връзка с 

действията при отделните рискове. Този процес гарантира адекватна 

реакция на идентифицираните рискове. Ефективността на планирането на 

реакции е пряко свързана с увеличаването или намаляването на рисковете 

по проекта. В следващата графика са показани основните ресурси, 

инструменти и техники, и резултати свързани с този процес. 
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Стратегиите, които се използват за преодоляване или подсилване на 

риска, са различни в зависимост от това какъв е риска - заплаха или 

възможност. 

Стратегии за заплахите (негативните рискове): 

 Избягване (Avoid) 

 Прехвърляне (Transfer) 

 Смекчаване (Mitigate) 

 Приемане (Accept) 

Избягване на риска– най-сигурният подход да се справим с риска е да 

се избегне напълно. Един от начините за това е да се измени обхвата на 

проекта. Например, нека приемем, че дадена подпорна стена притежава 

риск, свързан с геоложките условия. Ако подпорната стена се премахне, 

рискът може да бъде премахнат напълно. Обаче, разходът на проекта може 

да се наложи да бъде увеличен, за да се придобият допълнително недвижими 

имоти, с цел подмяна на стената с насип. Въпросът е: разходите за избягване 

на този риск ще бъдат ли по-малки от неговото очаквано въздействие? Ако 

отговорът е да, тогава е добре да приемем тази стратегия. Много рискове 

идентифицирани в началото на жизнения цикъл на проекта може да се 

избегнат след разработване на допълнителна информация. 

Прехвърляне на риска – рискът може да се прехвърли върху друга 

страна, разполагаща с по-добри възможности за справяне със специфичен 

риск. Най-общо казано, има цена, която трябва да бъде платена за това 

прехвърляне. Много често се прехвърлят някои рискове на изпълнителя. 

Успехът на тази стратегия до голяма степен зависи от способността на 

възложителя да предположи и редуцира риска. Например, на проект за 

изпълнение на метро възложителят определя, че ще предоставят оборудване 

с тунело-пробивна машина /ТПМ/ на изпълнителя. Екипът по управление на 

риска смята, че има голям риск, свързан с това изпълнителят да оправдава 
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всякакви проблеми с продуктивността на  предоставената от собственика 

ТПМ и да подава строителни искове. Един начин за справяне с този риск би 

било да се прехвърли  към изпълнителя, с изискване да работи със собствено 

оборудване с ТПМ. Разбира се това прехвърляне има цена, но анализът на 

екипа по управление на риска показва, че разходът да се направи, е по-малко 

от очакваното въздействие, ако не се направи. 

Може рискът да се споделя с допълнителен участник, който до този 

момент не е включен като участник в проекта. Пример за трансфериране на 

риска е застраховането. 

Смекчаване на риска е стратегия, която не предотвратява риска, а по-

скоро редуцира неговата вероятност и/или тежестта на въздействието му. 

Уместността на смекчаването на риска често е свързано с времето на живот 

на проекта. По-лесно е да се смекчат рисковете по-рано и по-скъпо е да се 

направи по-късно в жизнения цикъл на проекта. Например, нека пътен 

проект изисква продължителен период на тежко строителство в рамките на 

три метра от няколко къщи. Ако нищо не се направи по отношение на този 

риск, е вероятно засегнатите жители да подадат съдебен иск, увеличавайки 

разходите по строителството и което е по-съществено да забавят 

строителството за неопределено време. Стратегията за смекчаване за този 

риск е да се започнат преговори с обитателите за временното им 

преместване, така ще се елиминира вероятността за продължителни 

закъснения в проекта. Тази стратегия ще увеличи проектните разходи, обаче 

смекчава риска с намаляване на въздействието му, особено по отношение на 

графика. 

Приемане на риска - последната стратегия е просто да приемем риска. 

Подходяща е за рискове, които са много малки, малко вероятни или много 

трудно ще се реагира с някоя от предишните разглеждани стратегии. Тази 

стратегия може да се приложи като „активно“ приемане, което означава да 

се заделят подходящи резерви, които да поемат настъпването на риска. 
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Обратно „пасивното“ приемане е просто да игнорираме риска и да се 

надяваме да отшуми - този подход всъщност е да не се управлява риска 

изобщо. 

Често за справяне с рисковете се използва повече от една стратегии, 

особено ако рисковете имат високо очаквано въздействие. За големи 

проекти си заслужава да се провежда по подробен подход с развитие на 

стратегии за реакция на риска чрез провеждане на т. нар. функционално 

стойностен инженеринг, който е предмет на отделно разглеждане. 

На следващата графика е показано схематично, правилото за 

приоритетното прилагане на различните стратегии, в зависимост от 

вероятността и влиянието /последствията/ от риска.  

 

Рисковете с най-висока вероятност най-високи последствия трябва да 

се избягват, ако са заплахи и да бъде прекратено тяхното съществуване 

въобще. Можем до известна степен да сме толерантни към рисковете с ниска 

степен на вероятност и влияние, дори да ги приемем. И всички останали 

подлежат на прехвърляне и/или някакво третиране, например смекчаване. 

Максимизиране на рисковете, представляващи възможности е толкова 

важно, колкото и минимизирането на рисковете, представляващи заплахи. 

Стратегии за реакции на рискове, представляващи възможности са: 

o Разработване (Exploit) 
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o Споделяне (Share) 

o Засилване (Enhance) 

o Приемане (Accept)  

Разработване - възможностите притежават много силни потенциални 

ползи, които трябва да се използват. Прави се чрез увеличаване на 

вероятността, възможността да се случи или още по-добре, като се 

гарантира, че това ще се случи. Приемането на тази стратегия ще изисква 

някаква инвестиция на време и пари, но ако има възвръщаемост си 

заслужава усилията. Например, приемаме, че проект за офис сграда има 

възможност да получи допълнително финансиране, ако изпълни определени 

изисквания за енергийна ефективност. Тази възможност може да се 

разработи, ако се направят подобрения в ОВиК и изолационните системи на 

сградата. Екипът за управление на риска трябва да анализира разходите, 

необходими за изпълнение на изискванията срещу допълнителното 

финансиране, което може да се получи. Ако има възвръщаемост от 

инвестицията можем да увеличим шансовете си за финансиране чрез 

допълнителен разход за подобренията. 

Споделяне - понякога възможността може да се капитализира, ако 

споделим ползите с други. Повечето проекти имат много заинтересовани 

страни с различни цели. Често с известно сътрудничество може да се стигне 

до максимизиране на възможностите. Пример за това как да се използва 

стратегията на споделяне, е чрез функционално-стойностен инженеринг и 

поощрителна клауза. Тази клауза може да създава механизъм за споделяне 

на печалбата между собственик и изпълнител, при който изпълнителят се 

насърчава в разработването на промяна в проектирането, която води до 

съкращаване на разходи. Намалените разходи се разделят, понякога 

собственикът получава по-малката част. 

Контролът върху изменението на отделните рискови параметри се 

разпределя между участниците в проекта, като този процес се регламентира 
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ясно и при много добре описани условия, права, отговорности и др. Пример 

за споделяне на риска е при проект, осъществяван чрез схема на публично-

частно партньорство (ПЧП). 

Засилване - тази стратегия се стреми да увеличи вероятността тази 

възможност да настъпи и/или степента от получените ползи. Засилването не 

винаги е сигурно, но често може да се докаже като полезен подход. 

Например, допускаме възможността по време на риск анализ да се установи, 

че има шанс изискването за необходимостта от ОВОС да се промени, за 

пътен проект. Ако се окаже че, преценката за  необходимостта от ОВОС е 

отрицателна, графикът може да се ускори с три месеца. Тази възможност 

може да бъде засилена, ако въздействията са избегнати за определена област 

на проекта. Може да се изиска промяна на обхвата или допълнителен анализ. 

Тази появяваща се възможност може да бъде повишена, ако се вземат 

конкретни мерки. 

 

7.2. Наблюдение и контрол на риска 

Наблюдение и контрол на риска е последната дейност от 

управлението на рисковете. Този процес  има няколко основни задачи: 

i. да потвърди случването на даден риск,  

ii. да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с 

рисковете се изпълняват,  

iii. да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните 

проблеми,  

iv. да документира информация, която да се използва при следващ 

анализ на риска 

Наблюдението и контролът на риска е процеса по проследяване на 

идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и отриване 

на нови рискове. Той спомага за осъществяването на плановете за реакция 
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на риска и оценката на ефективността им през жизнения цикъл на проекта. 

Това е постоянен процес в хода на проекта. С времето рисковете се 

променят, появяват се нови, някои очаквани рискове не се материализират. 

Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава информация, която 

подпомага взимането на ефективни решения преди материализирането на 

риска.  

 Контролът на риска може да включва избор на алтернативна 

стратегия, прибягване до резервен план, извършване на коригиращи 

действия или препланиране на проекта. Ръководителят на проекта и 

ръководителят на екипа за риска периодично получават информация за 

ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взимат 

съответните мерки в хода на проекта. 
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