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Abstract 

The article presents a broad overview of key definitions, approaches and 

strategies for managing economic risk. The literature review is based on a wide variety 

of sources and aims to underline the similarities in thinking between them. Four main 

typologies of risk are reviewed and evaluated by putting them in context. We elucidate 

the converge between different risk management methodologies and present a unified 

consensus model. A more special attention is devoted to qualitative risk management and 

its typical instruments. The article concludes with a short outline of available generic risk 

management strategies that can be fruitfully employed by the modern organization. 
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УВОД 

 

 Последните два века стопанска история се характеризират с 

експоненциален растеж на световната икономика – както в абсолютно 

изражение, така и на глава от устойчиво нарастващото население. Сред 

двигателите на този ръст несъмнено отбелязваме внедряването на нови 

технологии и разширяващата се специализация на труда на глобално ниво. 

Макар често тези фактори да се възприемат като еднозначно положителни, 

нарастващата взаимосвързаност и зависимост на различните сектори и 

ускореното темпо на внедряване на иновации в икономическите дейности 

обуславят еволюцията на съвременната икономика като комплексна и 

трудно предвидима система. От практическа гледна точка това означава, че 

тези системи се доминират от несигурност и огромната част от решенията,  

които се взимат, са решения в условията на риск и несигурност. Макар 

стопанският риск винаги да е бил неразделна част от икономическите 
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дейности, неговите ефекти са много по-силно изразени  в условия на 

комплексни системи с ускорена обработка на информацията каквито са 

много сектори от съвременната икономика. Затова не е учудващо, че 

формалното изучаване на риска придобива все по-голямо значение през 

последния век и към настоящия момент управлението на рисковете е не 

просто предмет на академични изследвания, но и важна част от 

съвременните управленски практики в частния и публичния сектор. 

Научното разбиране за риск е силно обвързано с областта на изследване и 

приложение, но при всички случаи е в значителна степен обусловено от 

моделирането и управлението на случайни събития чрез инструментариума 

на теорията на вероятностите.  

Един от първите учени, който формализира изследването на риска в 

икономиката е Франк Найт (Knight, 1921) в началото на миналия век. Той 

(ibid.) разделя възможните ситуации на четири големи групи спрямо нивото 

на несигурност: 

 Сигурност – в този случай дадено събитие се случва с вероятност p 

=1, т.е. събитието е напълно сигурно. Тук няма смисъл от 

управление на рисковете, тъй като такива няма и икономическите 

агенти могат да вземат съответните си оптимизационни решения без 

да се съобразяват с вероятности. На практика такива събитие са 

сравнително редки в стопански контекст и представляват тривиални 

случаи, които нямат нужда от задълбочен анализ. 

 Риск – в този случай икономическите агенти се изправят пред 

ситуации с ясно дефинирани потенциални изходи (реализации) – x1, 

x2, …, xn, като всяко потенциално събитие може да бъде 

характеризирано с неговата вероятност да се реализира, т.е. с 

последователност от вероятности p1, p2, …, pn. В този случай 

налагаме стандартното изискване от теория на вероятностите, че 

тези индивидуални вероятности следва да се сумират до 1 за пълния 

набор от възможни събития (Σpixi = 1). При взимане на решения в 

условия на риск, икономическите агенти следва да вземат под 

внимание вероятностното разпределение на потенциалните изходи 

и да отчетат риска за бъдещето в своята оптимизация. В рамките на 

теорията на полезността това най-често се случва чрез използване 

на математическото очакване като мярка за очакваните стойности и 

дисперсията (или стандартното отклонение) като мярка за 

отклоненията от тях. В ситуации на риск следва да се отчете и че 
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много индивиди имат поведение, което избягва риска и това влияе 

върху конкретните параметри на техните решения. 

 Несигурност – това са ситуации, при които потенциалните изходи 

(x1, x2, …, xn) могат да бъде точно дефинирани, но свързаните с тях 

вероятности (p1, p2, …, pn) не са известни на взимащите решения. 

Подобни ситуации е сравнително трудно да бъдат моделирани и 

затова чест подход са опити за дефиниране на приблизителни 

стойности или интервали на неизвестните вероятности. По този 

начин ситуациите на несигурност са де факто сведени до ситуации 

на риск, които са добре изследвани и при които се използва 

установения инструментариум. 

 Неопределеност – при тези ситуации не са известни нито 

потенциалните изходи, нито техните вероятности. В състояние на 

неопределеност икономическите агенти следва да вземат решение 

при пълна неизвестност, което е трудно да се моделира чрез 

формални методи за оптимизация. От изследователска гледна точка 

ситуациите на неопределеност могат да се разглеждат като 

потенциални възможности за дефиниране на изходи и техните 

вероятности с цел приближаването им до ситуации на риск. Като 

алтернатива, при неопределеност могат да се използват евристики 

за моделиране на решенията – пр. действия на база на формиран 

навик или на база шанс. 

Дефиницията на Knight (1921) до голяма степен се възприема и в 

българската научна литература (Попчев, 2004; Попчев, 2006; Манчева, 

2016), като тя определя последващите изследвания в тази област в нашата 

страна. Въпреки това изследванията от български не пропускат да отчетат 

богатството на възможни определения, като Петров (2010) очертава десет 

потенциални дефиниции. Kaplan & Garrick (1981) разширяват тази 

дефиниция за риска, така че тя да включва и контекста на ситуацията. По-

конкретно, ако означим даден сценарий с si, потенциалният изход от него с 

xi, а съоветната вероятност – с pi, то дадена реализация на риска се 

характеризира със следното множество: 

〈𝑠𝑖 , 𝑥𝑖 , 𝑝𝑖〉  (1) 

Оттук следва, че рискът R се състои от всички потенциални реализации на 

несигурното събитие, или: 

𝑅 = {〈𝑠𝑖 , 𝑥𝑖 , 𝑝𝑖〉}  (2) 
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Тази концептуализация на риска позволява да се изведе и крива на 

риска. При тази крива допускаме, че дадените сценарий за реализация на 

даден риск са подредени във възходящ ред, като най-безобидния е s0 (с 

нулев ефект), последван от s1 (с ефект x1) и така нататък до sn (с ефект xn), 

като: 

𝑥0 ≤ 𝑥1 ≤ 𝑥2 ≤ ⋯ ≤ 𝑥𝑛  (3) 

В този смисъл можем да представим даден риск графично като крива, 

отразяваща вероятностите за даден изход. Kaplan & Garrick (1981) отчитат, 

че редките катастрофални събития са по-малко вероятни и в този смисъл 

има обратно пропорционална връзка между размерът на крайния ефект и 

вероятността от случването му1. Това е представено в дадена крива на риска 

за даден риск (виж. Източник: Kaplan & Garrick, 1981). Допълнителни 

следва да имаме предвид, че дадена ситуация най-често се характеризира 

със семейство от криви на риска в зависимост от потенциалните изходи, на 

които е изложена. Интересно е да се отбележи и че макар често рискът да 

се дефинира като промяна в определени параметри между два момента във 

времето, то предвид принципът на невъзвръщаемите (невъзстановяеми) 

разходи е удачно рискът да се разглежда и само като функция на бъдещите 

стойности на тези параметри (Artzner et al., 1999). 

Важно е да отчетем и разликата в понятията между предпоставки, 

събития и загуби (Chernobai et al., 2007, p. 23). Предпоставките са 

потенциални отключващи фактори за случването на рисковото събитие. 

Самото събитие е обусловено най-често от действие, което е възможно 

поради наличието на предпоставки. Събитието води и до съответен 

резултат, който може да е печалба или загуба. Оттук и следва концепцията 

за управление на рисковете, която е ключова както за стопанските 

предприятия, така и за организациите с нестопанска цел. Макар 

дефинициите за този процес да са много на брой и произтичащи както от 

академичната литература, така и от практиката (Bromiley et al., 2015), тук 

можем да възприемем консенсусното определение, че „организационното 

управление на риска е структурирана и дисциплинирана дейност, 

подпомагаща ръководството да разбере и управлява несигурността, като 

включва всички бизнес рискове и използва интегриран и всеобхватен 

подход“ (Sobel & Reding, 2004). 

                                                        
1 В оригинал, кривата на риска използва не безусловната, а кумулативната 

вероятност за реализация на определен изход, вж Kaplan & Garrick, 1981 за повече 

детайли. 
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Фигура 1. Крива на риска 

 
Източник: Kaplan & Garrick, 1981 

 

ТИПОЛОГИЯ НА РИСКОВЕТЕ 

 

По-пълното разбиране на операционния риск предполага поставянето 

му в контекста на общата рискова експозиция на дадена организация и 

извеждане на връзките му с други рискове. За целта можем да използваме 

типологии на рисковете, като отграничим операционния от другите такива. 

Подчертаваме, че подобно разделение се прави с аналитична цел и се 

стреми да улесни изследването им. На практика често има някои рискове, 

които не подлежат на прецизна дефиниция или попадат в повече от една 

група. В тези случаи маркираме всички потенциални групи, към които 

рисковете принадлежат. Методите и подходите за управление на риска 

могат да бъдат както хоризонтално приложими към широка група от 

рискове, така и специфични за някой от тях. Това налага разграничаването 

на отделните типове риск спрямо определени типологии. В най-общ план 

рисковете могат да бъдат разделени на опасности, несигурности и 

възможности (Hopkin, 2018). Опасностите (или чистите рискове) са събития 

с еднозначно отрицателни последствия. Несигурните събитие са такива, 

които са известни, но е неясна вероятността им. Възможностите са събития 

с потенциално положителни резултати. Макар подобен подход да е 

интуитивен, повечето типология за класификация разделят рисковете 



 
 

210 

спрямо причините на тяхното възникване. Тук разглеждаме някои от 

основните сред тях, като целта е представителна, макар и неизчерпателна, 

извадка на основните резултати от литературата. 

 

Класификация на Dionne, 2013 

 

Dionne (2013) използва за отправна точка дефиницията на Stulz (2003), 

че управлението на риска е множество от финансови или оперативни 

действия, които максимизират стойността на дадена компания или 

портфолио чрез намаляване на колебанията на паричните потоци. В този 

смисъл Dionne (2013) извежда пет основни групи рискове, както следва: 

 Чист риск – риск, от който произтичат само потенциални загуби, 

като той може да подлежи на застраховане или не. Макар 

традиционно чистият риск да се разглежда основно като екзогенен 

(външен) за организацията, то в условия на асиметрична 

информация и морален риск той може да е и ендогенен (вътрешен). 

 Пазарен риск – отнася се до промяна на пазарните (най-често 

ценови) условия, пред които е изправена организацията. Тук се 

включват промени в цените на стоки и суровини, динамиката на 

валутните курсове, както и неочакваната промяна във 

възвръщаемостта на дадени активи или класове активи. 

 Банкрутен риск – свързан с потенциала за изпадане в 

неплатежоспособност на организацията или свързани с нея 

икономически агенти (партньори, клиенти, длъжници и др.), като се 

характеризира с вероятност за неплатежоспособност, процент 

възстановима стойност при настъпване на събитието и експозиция 

към дадения банкрутен риск. 

 Операционен риск – обусловен от операционните дейности и 

бизнес процесите на дадена организация. Този тип риск включва 

основно човешки грешки на служители или ръководители, опит за 

измами от вътрешни или външни източници, както и неправилно 

функциониране или прекратяване на работата на информационни 

системи. 

 Ликвиден риск – рова е рискът, свързан с липсата на достатъчни 

средства за посрещане на краткосрочните финансови задължения 

без това да се отрази на цените на стоки и активи или на стойността 

на организацията. Съществува възможност ликвидния риск да се 

влоши до банкрутен такъв. 
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Фигура 2. Типология на организационните рискове, 

 

 
Източник: Dionne, 2013 

 

Класификацията на Dione (2013) е по същество компактна рискова 

типология, която се стреми да се фокусира върху най-важните рискове, 

които модерната организация трябва да управлява. Прави впечатление, че 

тук липсват големи групи потенциални рискове като регулаторния, 

политическия и стратегически. Някои от рисковете са в доста ограничена 

дефиниция – най-забележително операционният риск не включва външни 

събития или влияния върху развитието на организацията. Тук не са 

отчетени и трудно измерими рискове като репутационния. Правим извода, 

че макар работата на Dione (2013) да е потенциално полезна отправна точка, 

тя е недостатъчна за очертаване на общия рисков контекст, в рамките на 

който ще изследваме операционния риск. 

 

Класификация на Frame, 2003 

 

В своя разработка Frame (2003) очертава най-важните рискове, с които 

се сблъсква модерната организация. За разлика от повечето традиционни 

класификация, тук фокусът е на организационно ниво, но без да се 

ограничава само до организациите от финансови сектор. Допълнителна 

характеристика на тази класификация е, че е специфично изготвена за 

нуждите на  управлението на риска от страна на организационния 

мениджмънт. Frame (ibid.) различава следните типове рискове: 

Р
и

ск

Чист

Пазарен

Ценови

Лихвен

ВалутенБанкрутен

Операционен

Ликвиден
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 Чист риск – рискът, който се отнася ексклузивно за събития с 

отрицателен очакван ефект (реализирана загуба или нараняване). 

Този риск се нарича още застраховаем, тъй като може да бъде 

закупена застраховка, която да намали ефектите при реализиране на 

рисковото събитие. 

 Бизнес риск – риск, който е свързан с възможността за реализиране 

на печалба, като и с възможността за реализиране на загуба, като се 

наблюдава правопропорционална връзка между размерите на двете. 

За Frame (2003) бизнес риска е почти еднозначен на 

предприемаческия риск, който се поема при излизане на пазара с 

цел реализиране на определен продукт, като това е много по-тясна 

дефиниция за бизнес риска отколкото възприетата в другите 

представени типологии. 

 Проектен риск – това са рисковете, произтичащи от планирането и 

изпълнението на проекти в дадени организации. Отчитаме, че 

рутинните проекти имат по-ниски нива на проектен риск, докато 

уникалните – по-висок. Значителна част от проектния риск е 

свързана с проблеми при планирането и оценяването на 

продължителност (проектен график) и бюджет. 

 Операционен риск – това са рискове, обусловени от оперативните 

дейности на дадена организация. Рисковите събития застрашават 

обичайното изпълнение на производствени или подкрепящи бизнес 

задачи и могат да бъдат свързани както с човешки грешки, така и с 

механична инфраструктура. 

 Технически риск – тази група е свързана с рисковете, следващи от 

въвеждането на нови технологии. Поради спецификата на 

иновацията е особено трудно точно да се прецени каква би била 

продължителността или разходите за внедряването и използването 

й,  което и създава несигурност за бизнеса. 

 Политически риск – произтича от намесата на политически 

фактори при взимането на стопанските решения. От външна гледна 

точка за организацията това е възможността да се променят нейните 

обстоятелства в зависимост от политическата конюнктура. От 

вътрешна гледна точка, това са рискове, предизвикани от вътрешни 

борби и междуособици между групи със специфични интересни. 

 

 

 



 
 

213 

 

 

Фигура 3. Типология на организационните рискове 

 
Източник: Frame, 2003 

 

Отчитаме, че предложената типология е с подчертано практически 

характер и обхваща широк спектър от рискове, като Frame (2003) се 

фокусира в много по-голяма степен върху общото очертаване на техния 

характер, отколкото върху подробното им дефиниране (вж. Източник: 

Frame, 2003). Отново прави впечатление липсата на големи групи рискове 

като например стратегическия и репутационния риск. Донякъде 

концепцията за бизнес риск ги покрива, но не докрай пълноценно. Струва 

си да отбележим важното място, което операционния риск заема в тази 

класификация, отразяващо неговото значително влияние върху 

организационните резултати. 

 

Обща класификация на риска на Балабанов, 1996 

 

В българската научна литература се налага класификацията, очертана 

от Балабанов (1996), като тя става основа и за последващите дискусии по 

класификация на рисковете (Попчев, 2004; Манчева, 2016). Тези автори 

разграничават между чисти и спекулативни рискове. Чистите рискове са 

тези, при които може да се очаква само потенциална загуба и в този смисъл 

оптималното икономическо решение е винаги намаляване на техните 

ефекти или потенциалното им избягване чрез подходяща стратегия за 

управление на риска.  
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Фигура 4. Типове рискове 

 
Източник: Балабанов, 1996; цитиран в Попчев 2004 и Манчева, 2016 

 

От друга страна, спекулативните рискове имат потенциала да генерират 

както потенциални загуби, така и потенциални печалби. Спекулативните 

рискове са в известен смисъл симетрични – отклонението от 

математическото очакване на агентите може да бъде както в положителна, 

така и в отрицателна посока. Тези спекулативни рискове най-често имат 
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финансово измерение и поради тази причина финансовите рискове са 

основните спекулативни рискове, които разглеждаме. 

Накратко, Балабанов (1996) извежда следната класификация на 

възможните рискове: 

 Чисти рискове – те се отнасят до конкретни потенциални загуби, 

като включват имуществени рискове (отрицателни събития 

свързани с движима или недвижима собственост), производствени 

рискове (аварии по време на производство или операции), търговски 

рискове (обичаен стопански риск при извършване на търговска 

дейност), природно-естествени (природни бедствия), екологични 

(рискове, свързани с екологичната система и влошаването й), 

политически (юридически рискове и рискове, произтичащи от 

политическата конюнктура на местно, национално, регионално или 

глобално ниво), както и транспортни (свързани с транспортната и 

логистичната система). 

 Спекулативни рискове, като основната част от тях са 

финансовите рискове. Финансовите рискове от своя страна се 

делят на няколко важни подгрупи, изредени по-долу. 

 Комерсиални рискове – тук се включват стопанските рискове, 

които могат да донесат потенциални ползи на поемащите ги 

икономически агенти. Основните групи тук са имуществените, 

производствените и търговските. 

 Рискове, свързани с покупателната способност на парите – това 

е една от основните групи финансови рискове, които отчитат ефекта 

от обезценка и преоценки на финансовите активи. Инфлационните 

рискове се свързват със загубата на стойност на дадена национална 

валута под влияние на инфлационните процеси. Валутните рискове 

имат сходен икономически смисъл, но се обуславят от динамиката 

на обменните курсове на националната валута. Ликвидните рискове 

са свързани с невъзможността да се реализира на пазара даден актив 

или финансов инструмент, което и да промени ликвидната позиция 

на определената организация. 

 Инвестиционни рискове – обвързани с динамиката и 

възвръщаемостта на определени инвестиции. Включват 

пропуснатите ползи от поддържане или затваряне на определена 

финансова позиция, рискът от реализиране на финансови загуби в 

търсене на по-висока възвръщаемост, както и риска от намаляване 

на доходността на даден инструмент или актив, в който е 
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инвестирано. Последната група включва лихвените рискове 

(получаване на различна от очакваната възвръщаемост) и 

кредитните рискове (обусловени от поемане на дълг или отдаване 

на кредит). От своя страна кредитните рискове се делят на борсови 

(промени на дълговите характеристики при динамика на 

финансовите пазари), селективни (проблеми при подбор, най-често 

в резултат на асиметрична информа) и банкрутни (риск от 

невъзможност за обслужване на дълга). 

Прави впечатление, че тази макар тази класификация да е сравнително 

всеобхватна, то различните типове финансови рискове са значително по-

добре разработени отколкото други типове рискове. Открояват се 

традиционно важните финансови рискове като инфлационните валутните, 

ликвидните, лихвените и кредитните. За сметка на това има много 

ограничен фокус върху другите организационни рискове, като 

операционния риск дори не е дефиниран изрично, а попада в общата група 

„производствени рискове“. В този смисъл отчитаме, че макар тази 

типология да цели изчерпателност, тя има подчертан финансов уклон. Тази 

тенденция е в съзвучие с общата традиция в управлението на риска в 

българската научна литература, като едва напоследък се забелязва 

разширяващ се фокус върху нефинансовите рискове (пр. Зафирова, 2016). 

 

Класификация на Crouhy et al., 2006 

 

Стъпвайки върху идеята за управление на рисковете в рамките на 

бизнес организации, Crouhy et al. (2006) предлагат следното разграничение 

между различните типове: 

 Пазарен риск – това е рискът, че динамиката на финансовите 

пазари ще има чувствителен ефект върху стойността на даден актив. 

Сред пазарните рискове можем да включим ценовия риск – риска от 

промяна на цената на актив (дялов или дългов инструмент или стоки 

и суровини, търгувани на стоковите пазари), лихвеният риск, 

предизвикан от неочаквана динамика на лихвените проценти, както 

и валутния риск при неочаквана промяна на обменните курсове. 

 Кредитен риск – рискът, предизвикан от промяна на кредитния 

рейтинг или възможността на даден икономически субект (най-

често партньор или страна по сделка) да обслужва поетия дълг, 

което се отразява отрицателно върху стойността или дейностите на 

дадена организация. 
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 Ликвиден риск – тази група рискове съдържа в себе си два 

принципни типа ликвидни рискове. Първият е риска от 

неликвидност на организацията, при която тя не разполага с 

достатъчен паричен поток, за да обслужва дейностите или 

дълговете си. Вторият включва липса на ликвидност на 

финансовите пазари, при което организацията не може да 

ликвидира даден актив, което се и отразява по отрицателен начин 

върху нейните дейности или парични потоци. 

 Операционен риск – рискът, който произтича от лоша организация 

на труда, неуспешни контроли, неподходящи системи за 

управление, управленски грешки, човешки грешки, измами.  

 Законов и регулаторен риск – това са рисковете, произтичащи от 

неочаквана промяна на законите или регулаторната среда. Те имат 

потенциал да се отразят както върху дейностите, така и върху 

паричните потоци на организацията. Crouhy et al. (2006) включват в 

тази група и политическите рискове, произтичащи от дейността в 

дадена юрисдикция. 

 Бизнес риск – рискове, които са свързани с традиционните 

затруднения в рамките на обичайните бизнес дейности. Включват 

рисковете, произтичащи от невъзможността да се прогнозира точно 

пазарното търсене, да се формира точна пазарна политика или да се 

планират прецизно разходите на организацията. 

 Стратегически риск – това е рискът, който следва от взимането на 

значително бизнес решение, предприемането на голяма размер 

инвестиция или друг тъп действия на стратегическо ниво с 

потенциално значителни по размер ефект върху финансовото 

състояние на организацията. По същество това са рисковете, които 

са резултат от стратегическото планиране и позициониране на ниво 

организация и често се свързват с действия за въвеждане на нови 

продукти, излизане на нови пазари и др. 

 Репутационен риск – това е рискът, произтичащ от възприятието 

на клиенти, партньори или широката общественост, че компанията 

извършва социално неприемливи, неетични или измамни действия. 

Влошената репутация има потенциал да се отрази на конкурентната 

позиция на организацията и по този начин – върху финансовите й 

резултати.  

В така представената типология са видимо по-детайлно представени 

рисковете, свързани с конкретно измерими икономически събития и 
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развития на финансовите пазари. Ценовите, лихвените, валутните и 

ликвидните рискове имат своето конкретно финансово измерение, като 

често се характеризират и с достатъчно дълъг времеви ред от съпоставими 

данни. От друга страна,  операционните, регулаторните, бизнес, 

стратегическите и репутационните рискове са много по-трудни за 

околичествяване и оттам – за управление. Това не значи, че те имат по-

малък ефект върху дейността на организацията, а предвид широкия им 

обхват е вероятно те да са по-съществени. В този смисъл управлението на 

риска следва да се фокусира не върху най-лесните за управление рискове, а 

върху тези с най-голям очакван ефект върху организационните резултати. 

 

Фигура 5. Типология на организационните рискове 

 
Източник: Crouhy et al., 2006 

 

 

Коментар върху алтернативните типологии 

 

Различните типологии за класификация на рисковете се 

характеризират с видими, макар и несъществени различия. Налага се 
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използването на широко възприета обща терминология, като това е в 

особена сила валидно за рисковете, чието управление е задължително 

спрямо регулативните изисквания в съвременните организации. Тези 

изисквания най-често се отнасят до финансовите организации и затова 

преобладаващо използваните класификации са със силен уклон към 

финансовия сектор. Това и определя значителен фокус върху рисковете 

изредени в Базелските споразумения и по-специално върху пазарните, 

кредитните, ликвидните и в известна степен върху операционните рискове. 

Алтернативните типологии на риска са с различно ниво на детайлност, като 

някои от тях (Dionne, 2013; Frame, 2003) са сравнително абстрактни и 

разделят рисковете в големи групи, докато други (Балабанов, 1996) са 

сравнително конкретни и включват значителен брой аналитично разделени 

рискове. Макар да няма универсално правило за оптимално ниво на детайл 

при класификацията и използването на всяка от тях да е обусловено от 

конкретното изследователско или приложно поле, то  изглежда, че средно 

ниво на детайл (Crouhy et al., 2006) е удачно за широк набор от потенциални 

приложения и дава достатъчно добър контекст за по-задълбочени 

изследвания на определени типове риск. В този смисъл отбелязваме, че 

операционния риск е достатъчно важен, за да присъства в огромната част 

от използваните типологии, включително и в четирите представени по-горе. 

Прави впечатление, че най-често използвания подход за 

класификация на организационните рискове е по източници на възникване. 

Така например рисковете, възникнали в резултати на неустойчивост на 

паричните потоци са обединени като „ликвидни“ такива, а тези, които са 

обусловени от динамиката на цени, разходи  и пазарни условия – като 

„пазарни“. Този подход не винаги е задоволителен, тъй като от 

организационни гледна точка е важен потенциалният ефект на риска, 

неговата вероятност и експозицията на дадена организация към риска. В 

този смисъл организациите следва да приоритизират разпределението на 

ресурси към управление на приоритетните рискове, докато така 

представените типологии не разграничават значителни от незначителни 

рискове. Това процес най-често е оставен като стъпка от управлението им, 

въпреки че има потенциал на базата на исторически данни да се отчете по-

рано кои са най-сериозните рискове пред организации от различен тип и 

дейност (Smite, 2007).  

Повечето класификации на риска целят да са неутрални спрямо 

различните индустрии и типове организации, но на практика голяма част от 

тях са явно или неявно базирани на модела на управлението и изискванията 
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на финансовия сектор. Crouhy et al. (2006) подчертава, че това не е 

случайно, тъй като финансовия сектор често е именно тестовото поле, на 

което се разработват нови подходи и методи за управление на рисковете. 

Това се подпомага от новите тенденции във финансовата регулация, 

богатите налични исторически данни и наличието на достатъчен ресурс за 

осъществяване на тези дейности. Несъмнено управлението на финансовите 

рискове е ключово, но редица други организации също имат нужда от 

адекватни подход и системи, които са специфично насочени към техния 

контекст и техните нужди. В този смисъл е удачно да се използват не общи 

методологии, а такива, които са конкретно насочени към дадени области на 

приложение. Отбелязваме тенденцията към все по-задълбочени 

изследвания в тази насока (McManus, 2012; Ezell et al., 2010; Chin et al., 

2010). 

Представените дотук основни подходи за класифициране на риска 

представляват резултат от дългогодишни и задълбочени изследвания в 

областта. Това е така както в международен план, така и сред българската 

научна общност. От друга страна, в стопанската практика често е трудно да 

се определи с абсолютна точност дали дадено събитие принадлежи към 

една или друга рискова група. Често източника на събитието е неясен или 

изисква прекомерни усилия за определянето му, което го и прави 

забранително скъпо. Например, при засечена измама е неясно дали тя е 

осъществена от вътрешен служител или от външно лице, като за това често 

е необходимо да се проведе конкретно разследване. При реализирано 

неплащане на даден кредит е неясно дали това е в резултат на 

неплатежоспособност (кредитен риск) или е измама от страна на 

кредитополучателя (операционен риск).  

Допълнително, някои от рисковите групи се характеризират с 

потенциално припокриване, като едно и също събитие може да бъде 

разглеждано като принадлежащо към повече от една група. Например, 

Изтичането на чувствителни лични данни в резултат на ниски нива на 

информационна сигурност, което води до значителна глоба, може да бъде 

разглеждано едновременно като операционен, регулаторен и репутационен 

риск. Затова и подчертаваме, че аналитичното разделение на риска е 

полезно за нуждите на изследванията, но на практика е удачно да се 

използват по-широки класификации. Допълнително, в рамките на 

управлението на риска често се очертават методи, които могат да бъдат 

използвани хоризонтални на редица различни рискови типове. В този 

смисъл е удачно преминаването на класификациите от състояние на 
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детайлни таксономии по източник на възникване на риска към групи 

рискове на високо ниво, адаптирани за нуждите на конкретни индустрии, 

сектори и типове организации (вж. пр. подходите в Molak, 1997 и Olson & 

Wu, 2017). Тук е ключов балансът между запазване на общ понятиен и 

методологически апарат и усилия за адаптация към специфичните нужди.  

 

МЕТОДОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

Независимо от източника или типа риск, ако се очаква неговият ефект 

върху организационните дейности и резултати да е значителен, то той 

следва проактивно да се управлява. Haimes (2015) дефинира управлението 

на риска като множеството от систематични, логични и ясно дефинирани 

дейности, които ще доведат до ясна идентификация, измерване, 

околичествяване и оценка на рисковете, свързани с природни феномени или 

човешки действия. Макар това определение да е със значително по-голяма 

количествена насоченост от по-общото такова на Sobel & Reding (2004) е 

удачно да се приеме за целите на настоящата разработка поради 

подчертания й фокус върху количествените методи. На този етап 

автоматизираните системи все още срещат затруднения при работата с 

качествени данни или с неясно дефинирани системи от логически правила 

и поради това налагаме околичествяване на риска като задължителен 

компонент от неговото управление. Последователно разглеждаме 

подходите и методите за това. 

В теорията и практиката се налага един до голяма степен сходен общ 

процес за управлението на риска. Тук ще представим версията му, описана 

в Haimes (2015), но подчертаваме, че по същество тя отразява стандартния 

подход на високо ниво за управление на организационните рискове.  

Методологията се състои от пет стъпки: 

1. Идентификация на риска 

2. Моделиране, околичествяване и измерване на риска 

3. Оценка на риска 

4. Приемане или избягване на риска 

5. Управление на риска 

Тези стъпки са представени графично на Източник: Haimes, 2015, а 

последващото описание на стъпките е основано освен на методологията, 

предложена от Haimes (2015), така и на тези, представени в работите на 

Vose (2008), Crouhy (2006), Sadgrove (2016) и Hopkin (2018). 
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Фигура 6. Общ процес за управление на риска 

 
Източник: Haimes, 2015 

 

Идентификацията на риска е първата стъпка от формалния процес 

на управлението му. Тя цели да определи всички потенциални ситуации, в 

които реализацията на дадено събитие има потенциал да се отклони от 

очакванията за тази реализация. С риск от свръхопростяване на процеса, 

Kaplan и Garrick (1981) съветват да се изследва въпросът „какво може да се 

обърка“. Целта на стъпката е да се идентифицират и документират всички 

потенциални рискови събития, към която организацията има експозиция. За 

пълнота следва да се отчетат източниците на риск – хардуерни, софтуерни, 

организационни и човешки грешки. Факторите за реализиране на тези 

рискове може да са демографски, икономически, технологични, природни, 

институционални и политически. 

Моделиране, околичествяване и измерване е фазата при която се 

определя шанса за реализиране на рисковото събитие, както и очаквания 

ефект при реализацията му. И за двете могат да се използват както 

субективни, така и обективни вероятности и ефекти. Първите имат 

значителното предимство, че са лесни за формулиране и ползване, докато 

вторите са значително по-коректни и дават възможност за прецизно 

моделиране. Освен това, на този етап се извеждат асоциациите и причинно-

следствените връзки между основни организационни фактори и 

идентифицираните рискове. Подчертаваме, че подобни връзки следва да се 

изведат и между самите рискове, тъй като те рядко са съвършено 

независими едно от друго събития. Околичествяването на тези връзки и 

намирането на конкретни стойности на параметри в системата от рискове е 

често далеч най-трудната задача в цялостня процес по моделиране на риска. 

Оценка на рисковете се извършва на база на осъществените 

аналитични дейности от предходните стъпки, като тя включва 
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приоритизация на рисковете спрямо техните очаквани ефекти, генериране 

на потенциални действия и политики за справяне с тях, както и оценка на 

ползите и разходите от алтернативните политики. При количествената 

оценка на риска често се използва многокритериална оптимизация като 

основен подход, а качествената оценка симулира този процес като използва 

инструменти за приоритизация (пр. Матрица на риска) и ги комбинира с 

експертни мнения, дискусия, оценяван и други инструменти на 

стратегическото планиране.  

Фазата на приемане или избягване на риска е по същество стъпката, 

при която се взима решението за оптимална стратегия и тактика за  

управление на риска. На тази стъпка се определя доколко са приемливи 

различни стратегии от гледна точка на приходите, разходите и изведената 

рискова толерантност (или апетит към риска) на дадената организация. В 

този момент следва да се определят и други съображения за ефективността 

на предложените стратегии от гледна точка на стратегическото им 

съответствие с позиционирането на организацията, с нематериалните 

измерения на действията, с отражението върху репутацията и 

съответствието с ценностите на организацията. На този етап се взима 

решението за подхода на управление на риска и се отчита ефекта на това 

решение върху реалните опции, с които организацията разполага. 

Активно управление на рисковете е фазата, която включва 

извършването на действия за осъществяване на приетите стратегии за 

управление на риска. Осъществяването на взетите решение цели 

навременната идентификация, избягване, контролиране и справяне с 

възникналите рискове. По същество тази фази включва и процес на 

постоянно подобрение на дейностите по управление на риска. Като добра 

управленска практика е важно да се осъществява активна обратна връзка и 

взаимодействие между всяка една стъпка и останалите, за да се обезпечи 

рационален и гъвкав процес, който еволюционно се развива в полза на 

организацията. Допълнително, нито една от изброените стъпки не се случва 

в изолация не просто от останалите такива, но и от общата среда, в която 

организацията оперира. Този контекст се разглежда в дълбочина 

сравнително рядко в основните методологии за управление на риска, което 

отчитаме като пропуск. 

 

Таблица 1. Сравнение на подходите за управление на риска в националната 

научна литература 
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Завадска, 2012 Иванов & Врачовска, 2004 

1. идентифициране и квантифициране на 

риска; 

2. управление на риска; 

3. контрол върху извършените действия. 

1. разкриване и разпознаване на риска; 

2. анализ и количествена оценка на риска; 

3. методи за намаляване и предотвратяване 

на риска. 

Трифонова, 2015 Видолова, 2012 

1. идентифициране на риска; 

2. оценка на риска или измерване на риска; 

3. управление на риска; 

4. контрол върху извършените действия. 

1. идентифициране на отделните видове 

риск; 

2. избор на метод за управление; 

3. изпълнение на избрания метод за 

управление; 

4. регулиране и манипулиране с цел 

неутрализация на банковите рискове; 

5. контрол. 

Божинов, 2013 Анастасовски, 2018 

1. идентификация на риска; 

2. измерване на риска; 

3. управление (въздействие) на 

риска; 

4. мониторинг на риска; 

5. контрол върху резултатите. 

определяне на риска 

2. оценка и пресмятане на размера на риска 

3. мониторинг на риска 

4. контрол на риска 

 

Източник: Цаневска, 2017, разширено от автора 

 

Така представената методология е широко възприета в научната 

литература (Haimes, 2015; Vose, 2008; Crouhy, 2006; Sadgrove, 2016; Hopkin, 

2018), така и в практиката, включително в международно признати 

стандарти (вж. пр. PMI, 2017; Everett, 2011; Disterer, 2013). Прави 

впечатление, че и българските изследователи до голяма степен приемат и 

прилагат този общ вариант на процеса на управление на рисковете. В своя 

статия В. Цаневска (2017) разглежда и обобщава шест основни разработки 

в тази област и подчертава, че различията между тях са незначителни. При 

всички случаи процесът включва следните стъпки, като при някои автори 

наблюдаваме агрегиране, докато при други те са по-детайлни представени. 

Основните стъпки са както следва: 

1.1. Идентифициране на риска 

1.2. Измерване и оценка на риска 

1.3. Избор на стратегия за действия 
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1.4. Дейности по управление на риска 

1.5. Контрол на дейностите и резултатите 

Тези основни елементи са обобщени в следната Таблица 1. 

 

Фигура 7. Процес на управление на риска при взимане на стратегически 

решения в организацията 

 
Източник: Зафирова, 2016 

 

Сред работата на българските учени в областта отбелязваме и 

разширената методология на Зафирова (2016), която е специфично насочена 

към управлението на нефинансовите рискове. Авторът (ibid.) фокусира 

своето внимание върху широката концепция за стратегически рискове, сред 

които могат да се отчетат и редица специфично операционни такива. 
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Основните стъпка от процеса на управлението на тези рискове са както 

следва: 

1. Анализ на рисковете – това е формалната стъпка за стартиране на 

управленския процес в организацията; 

2. Анализ на вътрешната и външната среда – важна част на 

аналитичните дейности включва анализ на контекста на риска, 

както в рамките на самата организация, така и в общата среда, в 

която тя оперира; 

3. Идентификация на рисковете за организацията – тази стъпка 

включва разкриването и определянето на пълния набор от рискове 

в рисковата експозиция на организацията. Подчертаваме, че това 

множество в общия случай е значително по-голямо от множеството 

рискове, които впоследствие подлежат на активно управление; 

4. Определяне на ключовите рискове – този процес включва 

очертаването на основните рискове, които биха са съществени за 

дейността на организацията и чието реализиране ще доведе до 

съществена промяна в нейните стратегически избори; 

5. Избор на методи и показатели за оценка на риска – на този етап 

следва да се вземе адекватно решение за подхода на моделиране и 

количествени индикатори за риска. Авторът (ibid.) предлага три 

основни подхода – изчисляване чрез коефициенти, описани в 

специализираната литература; изчисляване на общия риск като сбор 

от вече изчислени отделни събития или индивидуални рискове; 

експертни оценки и прогнози за бъдещето; 

6. Оценка и измерване на рисковете – за измерване на риска могат 

да се използват както количествени, така и качествени методи. 

Зафирова (2016) се спира по-подробно на използването на бета 

коефициенти (Петров, 2010) и Матрица за растеж на организацията 

(Steiner, 1975). Тук си струва да отбележим, че към тези методи 

могат да бъдат добавени и алтернативни такива, като по-

популярните са описани в следващите раздели. 

7. Избор на алтернативи за управление на рисковете – извеждане 

на стратегии и действия, които целят намаляването, 

предотвратяване или прехвърлянето на нефинансовите рискове. На 

този и следващия етап от процеса се взимат решенията за 

организационните действия, който следва да адресират 

организационните рискове 
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8. Намаляване, предотвратяване или трансфер на рисковете – за 

намаляване на риска могат да се използват стандартните 

инструментите на стратегическото управление като анализ на 

силните страните, слабите страни, възможностите и заплахите 

(SWOT/TOWS матрица), дърво на решенията, сценариен анализ, 

стохастично прогнозиране, както и извеждане на конкретни 

действия за намаляване на ефекта на рисковете. Предотвратяването 

на риска често включва съществени промени в работата и 

стратегическото позициониране на организацията. Прехвърлянето 

на рисковете е обичайно свързано със застраховане, стратегии за 

хеджиране или договорни клаузи за трансфер на риска.  

9. Контрол върху управлението на рисковете – този етап включва 

контрола както върху самите рискове, така и върху процесите, 

свързани с тяхното управление. В този процес се балансира между 

желаната доходност и нивото на риск, като тук неизбежно се взимат 

под внимание организационните цели и толерантност към риска. 

Можем да обобщим тези стъпки в управлението на нефинансовите 

рискове в четири основни етапа, показани на Фигура 8. Тези етапи до голяма 

степен се припокриват и с етапите от хоризонталните методологии за 

управление на рискове (вкл. финансови), с което подчертаваме 

трансферността на много методи и подходи към различни групи и типове 

рискове (Tzvetkova, 2018). Зафирова (2016) смята, че организационните 

рискове следва да бъдат оценявани от експерти-анализатори, а подходите 

за справянето с тях – преценени от мениджъри и професионалисти 

плановици. Това е обичайно за настоящия подход за управление на риска, 

който е силно интензивен от гледна точка на високо-квалифициран 

човешки трудно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8. Етапи на процеса на управление на нефинансовите рискове 
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Източник: базирани на Зафирова, 2016 

 

Методологиите за управление на рисковете явно или неявно 

допускат, че екипи от служители са основните двигатели на процеса на 

анализ, както и основните изпълнители на стратегиите за справяне със 

стопанската несигурност. Макар това да е подходящ подход за аналоговите 

организации от двадесети век, то наличието на нови технологични и 

информационни реалности налагат неговото преосмисляне.  

 

Фигура 9. Информационна перспектива на управлението на риска 

 
Източник: базирана на Haimes, 2015 

 

Като алтернативен поглед върху процеса за  управление на риска бихме 

могли да го разгледаме от неговата количествена и емпирична гледна точка. 

Отбелязваме, че сърцевината на автоматизираната система е нейна 

възможност да обработва данни с помощта на специализирани алгоритми, 

които да доведат до взимане на смислено бизнес решение. От тази гледна 
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точка е удачно да преосмислим определенията, подходите и методологиите 

не спрямо качествено-нормативните им измерения, а в техните 

информационни аспекти. Haimes (2015) предлага един вариант на тази нова 

концепция, като подчертава, че процесът на управление на риска се състои 

от три отчасти се припокриващи се, но концептуално фундаментални 

елемента1: 

 Генериране на информация – включва първоначално набиране, 

съхранение и обработка на данни и превръщането им в смислена 

информация, която да обезпечи аналитичния процес. Това набиране 

на данни може да стане с помощта на качествени и количествени 

методи. Първите най-често включват експертни оценки, получени 

по различни методи, брейнсторминг сесии и дискусии. Вторите 

включват набиране на структурирани или неструктурирани данни 

от вътрешни и външни източници. 

 Моделиране и анализ – включва определяне на вероятности и 

ефекти от рисковете, тяхното приоритизиране или моделиране, 

както и алгоритми и подходи за минимизирането на рисковата 

експозиция. Използва се широк набор от алгоритми от статистиката, 

машинното самообучение и провеждането на симулации на дадени 

процеси и системи. На този етап може да се направи и оценка на 

въздействието и анализ на чувствителността. 

 Оптимизация и избор – при стандартния подход този етап включва 

взаимодействието между анализатори и взимащи решение (често 

ръководители), при който се формира оптимално решение и се 

предприемат действия спрямо стратегията за управление. В случая 

на автоматизираното управление се осъществява алгоритмично 

взимане на решение на базата на предварително зададен критерий. 

 

Очакваме, че с ускореното навлизане на информационни системи все 

повече бизнес дейности и процеси ще бъдат предефинирани, така че 

данните да бъдат поставени в техния център, а не разглеждани като входни 

или изходни суровини. По същество това е именно определящата 

характеристика на дигиталната трансформация на публичния и частния 

сектор, която има потенциал ключово да промени съществуващите бизнес 

                                                        
1 В оригинал наименованията на тези компоненти са Information Measurement, 
Model quantification and analysis, Decision-making. Тук тези компоненти са 

адаптирани и разширени за нуждите на дисертацията, което и налага леки промени 

в наименованията им. 
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модели и произтичащите от това механизми за взимане на решения и 

управление на несигурността. След първоначалната идентификация на 

рисковете е от ключово значение те да бъдат оценени и приоритизиране, 

което да подпомогне процесът по тяхното рационално управление. Като 

устойчива тенденция в литературата за управление на риска се забелязва 

разграничението между количествени и качествени методи, видимо както в 

по-ранните изследвания (Altenbach, 1995), така и до наши дни (Pritchard, 

2014). Стандартно, качествените оценки се използват в условия на 

недостатъчно данни за количествени оценки, при недостатъчен 

организационен капацитет или в случаи на дейности и проекти с малка 

добавена стойност, които не предполагат значима инвестиция на време и 

ресурси. 

 

ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ 

 

Поради тяхното широко разпространение е удачно да разгледаме 

качествените подходи  като обща процесна рамка и логика на 

управленските дейности.  Допълнително, качествените подходи са доста 

гъвкави и позволяват анализ и оценка не само на операционни рискове, но 

на пълния набор от рискове, с които се сблъсква съвременната организация. 

В този смисъл си струва да разгледаме цикъла на качествена оценка на 

рисковете в повече детайли. Изложението тук стъпва както на научни 

изследвания в областта (del Cano & de la Cruz, 2002; Altenbach, 1995; 

Gerunov, 2017; Hopkin, 2018), така и на научно-приложни разработки 

(Pritchard, 2014; PMI, 2017). Преди всичко отчитаме, че всеки риск е 

случайно събитие, което се характеризира с вероятност да се реализира от 

p (и съответна вероятност да не се реализира от 1 – p). Допълнително при 

реализацията на риска настъпва ефект, който бележим с I. В този смисъл 

може да се дефинира качествена мярка за очаквания ефект, EI, както следва: 

𝐸𝐼 = 𝑝𝐼  (4) 

Подчертаваме, че това е качествения еквивалент на математическото 

очакване, което се използва при количествената оценка на рисковете. Целта 

на процесът по качествена оценка е да се достигне до приблизителна 

(непрецизна) оценка на вероятностите от реализация на рисковото събитие, 

както и на подобна оценка за очакваните ефекти. За да се постигне това, 

анализаторът разглежда широк набор от (предимно) качествени източници 

и набира данни за потенциални вероятности за реализация и ефекти. 
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Най-често използваните източници на качествени данни са както следва 

(Pritchard, 2014; Gerunov, 2017): 

 Преглед на документация – това включва преглед на проектните 

харти, описанията на бизнес процесите, вътрешните правила на 

организацията, договорите, както и наличните хранилища за 

информация във връзка с оперативната дейност на организацията и 

набор от научени уроци от предишни цикли на управлението на 

рисковете (операционни и други). 

 Мозъчна атака (брейнсторминг) –този метод за набиране на 

информация се състои от събиране на група от експерти и 

заинтересовани лица на нарочна сесия (най-често на една физическа 

локация), при което всеки от присъстващите генерира възможно 

най-голям брой потенциални рискове. С цел да не се прекъсне 

творческият процес, идеите не подлежат на критики от другите 

присъстващи. След като приключи етапът на идентифициране на 

потенциални рискове, те се оценяват и приоритизират. Тук е удачно 

да споменем, че макар това да е популярен подход за 

идентификация на риска, то актуални изследвания в областта 

поставят под съмнение неговата ефективност (Knight-Wallace, 

2017). 

 Делфи метод – при този подход участват редица експерти, които 

дават мнението си анонимно. Използвайки предварително 

подготвен набор от въпроси (въпросник), водещият упражнението 

набира информация от всеки експерт поотделно като се опитва да 

формира общ консенсус между тях. Това често става при поредица 

от последователни кръгове, докато различните мнения се 

приближат към единна позиция. Целта на метода е да се намалят 

пристрастията на мненията и да се елиминира влиянието от средата 

върху мнението на всеки от експертите. 

 Експертни интервюта – включват набиране на данни директно от 

подходящи експерти в областта на изследвания риск като те се 

извличат от (често субективни) мнения и възприятия на 

интервюираните. Този метод е сравнително лесен за приложение, 

но може да е неоптимален, тъй като е силно чувствителен към малък 

на мненията на малък на брой индивиди, които често имат свои 

собствени цели и желания. Експертните интервюта често се 

провеждат индивидуално, но това не е задължително и те могат да 

бъда проведени и в рамките на малка група. При тях се използва 
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стандартен набор от инструменти за набиране на данни – 

структурирани, полу-структурирани и неструктурирани 

въпросници. 

 Анализ на първопричините – при този подход вече 

идентифицираните рискове се пренареждат на базата на 

първопричината за тяхното възникване. Това позволява да се 

идентифицират нови рискове, които имат същите корени както вече 

описаните такива. Това често е удачно, тъй като едни и същи 

предпоставки за възникване на един тип оперативни рискове (пр. 

риск от човешки грешки поради ниско ниво на обучение на 

персонала за работа с информационни системи) може да доведе до 

други типове рискове (пр. риск от изтичане на данни отново поради 

нивото на обученост на персонала).  

 Анализ на контролни списъци – позволява да се прегледат 

контролните списъци на други подобни дейности или проекти, като 

залегналите изисквания или отбелязаните пропуски насочват 

анализатора към потенциални операционни рискове в настоящата 

дейност или проект. 

 Анализ на допусканията – често планирането и оперативната 

работа на организацията се базира на набор от допускания, на база 

на които са изградени процесите, дейностите, практиките и 

инфраструктурата, с която се работи. Анализът на допусканията се 

фокусира върху това да провери доколко са реалистични тези 

допускания от гледна точка на тяхната точност, устойчивост във 

времето, последователност и пълнота. Откриването на потенциални 

отклонения от тези допускания отваря възможност за възникване на 

нови и непредвидени операционни рискове. 

 Анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и 

заплахите (SWOT) – данни за операционните рискове могат да 

бъдат изведени и на базата на някои от класическите инструменти 

на стратегическото управление, напр. SWOT анализа. Силните 

страни и възможностите биха довели до идентифициране на 

рискове с положителен очакван ефект, докато слабите страни и 

заплахите – до такива с отрицателен такъв (потенциално чисти 

рискове). Предвид характера на операционните рискове, вероятно е 

голяма част от тях да бъдат идентифициране при анализ на слабите 

страни на организацията. 
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 Анализ на диаграми на въздействието – тези диаграми показват 

връзките между различни дейности и действия в разглежданата 

система (организация), моментите на реализация и времевата им 

последователност. Анализът на тези диаграми показва точки, 

където би могъл да възникне операционен риск, както и свързаните 

с това действия и събития. Диаграмите на въздействието позволяват 

да се получи и известна идея за очаквания ефект от реализацията на 

риска – пр. в случаите в които е засегнат маловажен процес,  

несвързан с други процеси, очакваме нисък ефект от реализацията 

на рисковото събитие (и обратното). 

 Анализ на причинно-следствени диаграми и модел на работния 

процес – този подход е доста близък до анализа на диаграмите на 

въздействието, но тук причинно-следствените връзки са по-

прецизно изведени и анализаторът работи с по-високо ниво на 

сигурност за тяхната посока и размер. Често тези диаграми са 

формални модели на бизнес процесите, което и позволява точно 

определяне на потенциалните операционните рискове и момента на 

тяхното възникване.  

Представени източници на данни за качествена оценка на рисковете 

се различават по тяхната информационна стойност, лекота при употреба и 

надеждност на набраните данни. Нещо повече, те дават различен по тип 

информация за трите основни елемента от оценката на рисковете – 

идентификация на риска, определяне на неговата вероятност и на ефектите 

при реализацията му. Можем да обобщим основно какъв тип информация 

може да бъде получена от приложението на всеки от тези методи на база на 

изследвания и практиката по прилагането им (вж. Табл.2).  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Типове информация за риска според различните източници 

Източник на информация Определяне на 

риска 

Извеждане на 

вероятност 

Извеждане на 

ефект 

Преглед на документация Да Не Не 
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Мозъчна атака 

(брейнсторминг) 

Да Да Да 

Делфи метод Да Да Да 

Експертни интервюта Да Да Да 

Анализ на първопричините Да Не Не 

Анализ на контролни списъци Да Не Не 

Анализ на допусканията Да Не Не 

SWOT анализ Да Не Да 

Диаграми на въздействието Да Не Не 

Модели на работния процес Да Не Не 

 

Източник: Gerunov, 2017, с. 16 на база на PMI, 2017 

 

Същността на качествената оценка е, че тъй като липсват достатъчно 

прецизни количествени данни поради неналичие на каквито и да било 

такива  или ограничения в размера, обхвата или качеството на извадката, то 

е необходимо да се изведе приблизителна оценка за основните параметри 

на риска – неговата вероятност и ефект. Качествената оценка може да 

оценява вероятността в ординални (редни) категории – „ниска“, „средна“, 

„висока“, „много висока“. Като алтернатива тези категории могат да бъдат 

заменени с числа (вероятност от 1, 2, 3, 4). По подобен начин може да се 

оцени ефектът от реализация на дадения риск – в категории „нисък“, 

„среден“, „висок“, „много висок“ или съответстващото числено изражение.  

Подчертаваме, че наличието на числа не прави оценката количествена 

– анализаторът продължава да работи с наредени категории. За получаване 

на надеждни и последователни оценки на рисковете е възможно 

категориите да бъдат описани в повече детайл, така че при определянето на 

качествена категория за вероятността или ефекта от даден тип риск да се 

намалят различията между оценките на различни индивиди, отдели или 

организации. В този смисъл може да се дефинира какъв числен интервал 

отговаря на събития, категоризирани в определена качествена категория.  

 

Таблица 3. Таблица на съответствие между качествена степен на 

вероятност и количествена вероятност, източник: PMI, 2017 

Степен на 

вероятност 

Рядко Малко 

вероятно 

Възможно Вероятно Почти 

сигурно 
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Количествена 

вероятност  
0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

 

Например, дадена организация може да прецени, че „ниска“ 

вероятност е вероятност в интервала от 0 до 10%, а „висок“ ефект е ефект с 

очаквана парична загуба или печалба от над 10 милиона евро. Базирайки се 

на управлението на рисковете в проекти PMI (2017) предлага категоризация 

на вероятностите в петстепенна скала и дава приблизителни количествени 

стойности на всяка степен от скалата. Този подход е представен в Таблица 

3. Таблица на съответствие между качествена степен на вероятност и 

количествена вероятност, източник: PMI, 2017 с илюстративна цел. 

По подобен начин могат да се опишат по-прецизно и категориите 

ефекти, които реализацията на риска може да произведе. PMI (2017) 

препоръчва да се оценяват четири основни групи организационни 

резултати, които могат да бъдат повлияни от риска: разходите, графиците 

или необходимото време за изпълнение, разширение на обхвата на 

необходимата за извършване работа или намаление на качеството на 

предоставения продукт или услуга. На база на влиянието върху тези четири 

основни направления могат да се детайлизират и категориите за оценка на 

ефектите от идентифицирания риск.  

Такова описание на категориите е представено в Таблица 4. Таблица 

на съответствие между качествена степен на вероятност и количествена 

вероятност, източник: PMI, 2017. Обичайната следваща стъпка от 

качествения подход за оценка на рисковете е извеждане на очакваните 

ефекти на база на осъществените оценки на вероятност и ефекти и 

последващото подреждане и класификация на рисковете според нивото им 

на влияние върху дейностите, процесите и стратегията на организацията. 

Често използван инструмент за тази цел е Матрицата на риска (вж. Таблица 

5. Примерна Матрица на риска), която включва визуализация на 

направените оценки и позволява комплексна приоритизация на 

определените несигурни събития (вж. пр. Ni et al., 2010; Bao et al., 2017). 

 

Таблица 4. Таблица на съответствие между качествена степен на 

вероятност и количествена вероятност, източник: PMI, 2017 

Категория 

ефект 

Много нисък Нисък Среден Висок Много 

висок 
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Увеличение 

на разходите 
Незначително < 10% 10-20% 20-40% > 40% 

Увеличение 

на 

необходимо 

време 

Незначително < 5% 5-10% 10-20% > 20% 

Увеличение 

на 

необходима 

работа 

Незабележимо Малко Значително Неприемливо Безполезно 

Спад на 

качеството 
Незабележимо Малко  Значително Неприемливо Безполезно 

 

На база на Матрицата на риска организацията  може да определи 

основните рискове, които следва да бъдат управлявани и да придобие 

индикативна представа за ресурсите, които е необходимо да се насочат към 

всеки отделен риск. Това решение се взима на базата на изведените 

аналитични оценки, но и на база на рисковия апетит на организацията. По-

агресивните политики могат да предписват управление само на рискове с 

висок или много висок ефект и с висока или много висока вероятност, 

докато по-консервативните организации да предпочитат да  управляват 

много по-широк набор от рискове.  

Примерна политика за управление е представена  и в Таблица 5. 

Примерна Матрица на риска, където широк набор от рискове се приемат и 

много по-малка група се управляват активно. Възможно е категориите за 

оценка да бъдат представени с числа (пр. скала от 1 до 5), като комплексната 

оценка за очаквания ефект е равна на вероятността умножена по ефекта (вж. 

уравнение ((4)). Това би позволило на организациите да дефинират 

стратегиите си за управление на риска спрямо комплексна числова оценка 

(пр. рискове с комплексна оценка над 9 се управляват активно). 

 

 

 

Таблица 5. Примерна Матрица на риска 

Степен на 
вероятност // 

Ефект 

Рядко 
събитие 

Малко 
вероятно 
събитие 

Възможно 
събитие 

Вероятно 
събитие 

Почти сигурно 
събитие 
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Много висок 
ефект 

Управление Управление 
Активно 

управление 
Активно 

управление 
Активно 

управление 

Висок 
ефект 

Приемане Управление Управление Управление 
Активно 

управление 
Среден  
ефект 

Приемане Управление Управление Управление 
Активно 

управление 

Нисък 
ефект  

Приемане Приемане Приемане Управление Управление 

Много нисък 
ефект 

Приемане Приемане Приемане Приемане Управление 

 

На база на Матрицата на риска, могат да бъдат изведени и общите 

стратегии за управление на определение типове рискове. Ni et al. (2010) 

предлагат типология за извеждане на общи стратегии за управление 

предвид вероятностните и ефектите на определените рискове. В най-

опростен вид това е 2х2 матрицата, представена на фиг. 10. 

 

Фигура 10. Матрица на риска с общи стратегии за управление 

 
Източник: Ni et al., 2010 

 

Тя показва какъв тип подходи са удачни спрямо нивото на приоритет на 

дефинираните рискови събития. Авторите (ibid.) препоръчват при висока 

вероятност и ефект да се търсят начини за елиминиран на риска, при високи 

ефекти, но ниска вероятност – за трансфер (прехвърляне), а при ниски 

ефекти, но високи вероятности – за начини за управлението му. Рискове, 

които са малко вероятно и биха нанесли сравнително малка щета (или имат 
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потенциал за сравнително малка печалба) следва да бъдат приети от 

организацията, като към тях не се насочват ресурси и усилия. 

 

СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

След проведената идентификация на риска и оценка на неговата 

очаквана стойност за организацията следва да бъдат предприети дейности 

по определяне на рисковете, които подлежат на управление, както и на 

извеждане на конкретни стратегии за управлението му. Съпоставяйки 

очакваните загуби с толерантността към риска на дадената организация, 

рисковете могат да бъдат приоритизирани с инструменти като Матрицата 

на рисковете (вж. Таблица 5. Примерна Матрица на риска). Това позволява 

процесът по управление да се съсредоточи само върху рисковете с най-

голям очакван ефект и да се избегнат прекомерни разходи за справяне с 

незначителни потенциални последствия. Макар литературата да отчита 

важността от специфични мерки за справяне с риска, то се извеждат и 

четири общи стратегии за управлението му, които задават подхода за този 

процес. Тези общи стратегии са както следва: избягване, трансфер, 

намаляване на последствията и приемане (Aubert et al., 1999; Emblemsvag, 

2010; Schaper, 2010). Ще разгледаме всяка от стратегиите последователно. 

Избягване на риска включва мерки за предотвратяване на 

реализацията на неблагоприятното събитие. От математическа гледна точка 

това представлява намаляване на вероятността му, като за целта 

организацията предприема съответни мерки. Те могат да включват 

прекратяване на определен тип дейности, промени в процесите, затваряне 

или модификация на дадени финансови позиции други подобни. Тази 

стратегия е удачно да се използва в случаите когато очаквания ефект от 

риска е прекалено голям спрямо размера на организацията и не си струва 

той да бъде поет. 

Трансфер на риска е стратегията при която организацията или 

индивида, носещ риска, го прехвърля към трета страна, която може по-

лесно да понесе евентуалните щети. Най-често това става след заплащане 

на определена премия, тъй като е нерационална за третата страна да 

увеличи експозицията си безвъзмездно. Класическият пример за прилагане 

на тази стратегия е застраховането. Тук подчертаваме, че операционния 

риск може да се трансферира с класически застраховки, но съществуват и 

финансови инструменти, които са функционални еквиваленти на 

застраховането (пр. опции). Икономическите агенти имат стимул да 
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предприемат трансфер на риска вместо избягване тогава когато даденият 

риск следва да бъде носен поради регулаторни, стратегически или бизнес 

причини. 

Намаляване на последствията се използва в случаите когато 

организацията следва да понесе риска, но предпочита да не го трансферира 

към трети страни и вместо това предприеме мерки за намаляване на 

ефектите от реализацията на рисковото събитие. Докато избягването на 

риска предприема действия за намаляване на вероятността от реализация, 

стратегията за намаляване на последствията цели да намали ефекта след 

случването на събитието. За тази цел се предприемат мерки за подобряване 

на системите и процесите, заделяне на ресурси като рискови буфери и 

очертаване на планове за действие. От гледна точка на операционния риск 

организацията има по-силен стимул да избегне риска отколкото да намали 

последствията от него поради по-ниските разходи при избягване. 

Допълнително, избягването често се реализира чрез подобрение на 

дейности и процеси, което се отразява положително на производителността 

и оттам – на печалбата. 

Приемане на риска е стратегията, при която организацията избира да 

идентифицира рисковете, но да не предприеме действия за управлението 

им. Вместо това често тези рискове се регистрират и наблюдават, но за тях 

няма определени конкретни действия, нито заделени ресурси за справянето 

с тях. Подобна стратегия е удачна когато идентифицираните рискове са с 

нисък очакван ефект или не съществуват възможности за тяхното 

избягване, трансфер или намаляване на последствията от тях.  

В рамките на процеса по управление на риска следва да се има предвид, 

че целта не е пълното елиминиране на организационния риск, а 

предприемане на действия, които да достигнат до оптимално ниво на риск 

в съответствие със стратегическите цели, бизнес операции, културата и 

дългосрочната ориентация на организацията. По-високите нива на риска да 

свързани и с по-висока очаквана възвръщаемост, така че основната задача 

при управлението на риска е да се постигне оптималния баланс между 

двете. Тук подчертаваме, че същинския процес по справяне с несигурността 

е силно контекстови – предприетите конкретни мерки и дейности в рамките 

на общите стратегии зависят от вътрешната среда, външната среда и 

разполагаемите ресурси. Често литературата се фокусира върху управление 

на рисковете на високо ниво, докато практиката изисква подчертана 

конкретика. В този смисъл една от основните задачи на новите изследвания 

в областта на операционния риск е да предложи ясно дефиниран общ 
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подход за управление, от който произтичат конкретни действия, като се 

възползва от новите организационни и технологични реалности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ 

 

Дисциплината за управление на риска намира своето бурно развитие 

през двадесети и началото на двадесет и първи век. В рамките на 

изследванията, стандартния икономически подход е подчертаване на 

принципа на методологическия индивидуализъм и използване на основни 

резултати от теория на полезността за анализ на проблемите с взимане на 

рискови решения (вж. пр. Damodaran, 2007). Голяма част от литературата се 

доминира от изследване и анализ на околичествими финансови рискове, 

като те често са поставени в рамките на регулативните изисквания към 

финансовите институции (Leone et al, 2018; Guegan & Hassani, 2018). Този 

фокус води до факта, че управлението на финансовите рискове е в 

значителна степен прецизирано, като фокусът е върху неговото приложение 

и еволюционно развитие, предимно задвижвано от регулативните 

изисквания. Прави впечатление, че и в нашата научна литература се 

отразява засиленото внимание върху управлението на финансовите 

рискове, като това води до редица научни и научно-приложни приноси на 

родни учени.  

В научната литература се забелязва подчертана тенденция за 

синтетично разграничение между различните типове рискове и съответните 

конкретни стратегии за тяхното управление. Това дава началото на 

различни класификации на рисковите групи, някои от които са представени 

и  в настоящата разработка (Frame, 2003; Crouhy et al., 2006; Dionne, 2013; 

Балабанов, 1996; Зафирова, 2016 и др.). Отчитаме, че подобен подход е 

полезен от аналитична гледна точка, но от гледна точка на 

изследователските и научно-приложните аспекти е често проблематичен. 

По-специално подчертаваме високата свързаност между различни типове 

рискове и значителното припокриване между някои от тях. Това предполага 

интегрирано разглеждане на рисковата експозиция на съвременната 

организация и единен подход за управлението й. В този смисъл 

ефективното управление на рисковете се налага като важен източник на 

конкурентно предимство на модерните организации и оттам – като важна и 

актуална тема на научни изследвания. 
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