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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство в размер на 167800 евро.. 
Основната цел на проекта е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към 
модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Измерване на риск 

 

ОБЕКТ И КОНТЕКСТ 

Многократно в проекта „Рискове за 
сигурността“ се акцентира върху 
различието между неопределеност, 
несигурност, опасност, заплаха и риск. 
Рискът е измерима опасност. Както и 
обратно: при преминаване към 
измеримост, измерване опасността се 
трансформира в риск. Едва така тя се 
управлява. Това е рационализацията, която 
рисковото мислене извършва. 

Но остава въпросът за по-конкретен 
начин или посока за измерване на рискове. 
Как става това, в каква парадигматика, в 
каква генерална рамка. С тези въпроси 
сме далеч от две теми. Първо, от 
техническото измерване на рискове, 
каквото правят банки и технически системи 
като въздухоплаването, ядрената 
енергетика и др. Второ, далеч сме още от 
методика за оценка (не техническо 
измерване) на риск в сфери, които не 
допускат ясни измерителни процедури и 
математическа формализация. 

ИЗМЕРИМОСТ И ИЗМЕРВАНЕ 

Измеримостта е възможност за измерване, 
не самото то, не и методика. Измеримост 
имаме, когато състояния, обекти, предмети, 
процеси допускат прилагане на метрична 
процедура. Огромното множество обекти 
на политики по редукция на рискове не 

допускат директно прилагане на метрични 
техники. 

Това е една от причините да се 
предприеме едно популярно и широко 
утвърдено в професионални среди 
разграничение между вероятност и тежест 
на щетата преди да се премине към по-
конкретни процедури по измерване. Рискът 
има величина, която първо се дефинира – 
дава се дефиниция що е то изобщо 
величина на риска. 

По този начин се пита какво 
разбираме под измерване, какво мерим, 
кое намираме за възможно за преценка, 
ако не за техническа измеримост. Не-
техническата измеримост е обикновен 
обект на политически и широко публичен 
дебат. Величината на риска, т.е. онова 
което се заемаме да измерваме е 
пресечна точка на две измерения. 
Оправдано и разумно е те да са отделени, 
а едва след това комбинирани при 
измерване. 

Величината на риска е комбинация 
на вероятност и тежестта на щетите от 
неблагоприятното събитие. Величината на 
риска не се измерва само с вероятност. 
Ако кажа: „Бавя се, има риск да закъснея за 
концерта“, риск е правилно употребена 
дума. В случая имаме вероятност, имаме и 
неблагоприятно събитие, именно 
вероятност от закъснение. Но величината 
на щетата е ниска (в общия случай, ако не 
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преживявам посещението на концерта 
като фатално събитие). По тази причина в 
политики по редукция на риск, в 
социология на риска, в обществени 
дискусии за рискове, в национални 
институции и международни организации 
подобни рискове ще се определят като 
слаби. Те, на първо място, не са свързани с 
обществено значимо благо. 

Уточнението за величина на риска 
може да се изобрази в таблица, която 
впоследствие да бъде усложнявана в 
зависимост от конкретни проблеми и цели. 
Таблицата е развита по измеренията 
вероятност и магнитуд на щетата. По 
хоризонталата (абсцисата) е дадена 
величината на загубата, която 
обозначавам като магнитуд на щетите. По 
вертикалата (ординатата) е дадена 
вероятността, която расте от 0 до 1. 

 

ОЦЕНКА 
ЗА ВЕЛИЧИНА НА РИСК 

ВЕЛИЧИНА (МАГНИТУД) НА ЩЕТАТА 

НИСКА СРЕДНА ВИСОКА 

 

ВЕ
РО

ЯТ
НО

СТ
 

ВИСОКА 3 4 

СРЕДНА 2 3 

НИСКА 1 2 

Таблица „Величина на риск“ (Aven, Cox) 

 

В тази таблица стандартната двумерна 
координатна система е представена без 
оси. Вместо тях са дадени степени, 
обозначени с числа. Вижда се, че при ниска 
вероятност и ниска величина на щетата 

оценката за риск е в ниски нива, дадени в 
квадрата с 1. В другата крайност, по 
диагонал от 1 има висока вероятност и 
висок магнитуд на щетата. Оценката тук е 
за висок риск, тъй като вероятността и 
щетите са с високи стойности. 

Подобна таблица може да подвежда, че 
става дума за прецизно оценяване на риск. 
По-правдоподобно е да приемем, че нито 
една от двете величини не е лесно 
измерима и възможна за числова 
формализация. По-скоро таблицата има 
регулативна стойност. Тя насочва 
рисковото мислене към отделянето на 
съществени от недотам съществени 
рискове. Практикуването на рисковото 
разсъждение и оценки се подреждат както 
от самото им начало, така и в процес на 
разгъването му. Възможно е рискове, 
констатирани като високи, отначало да се 
окажат недотам значителни след анализ. 

Табличното представяне на величината на 
риска има практическия смисъл на 
ориентир при идентификация, анализ, 
оценка на риск, но най-вече препоръки за 
действия, следващи оценката. В тази си 
проста форма таблицата насочва 
оценката на рискове към заключения 
относно приемливост/допустимост на 
рискове (acceptability, Fischhoff, 1994). 
Допустимостта на даден риск в значими 
обществени сфери може да бъде 
оценявана според таблицата и нейни по-
разчленени форми. Изследването в тази 
перспектива се очаква да стигне до 
препоръки относно рискове, които не 
следва да бъдат поемани, обществено 
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недопустими са. Разбира се, въпросът за 
обществена приемливост на рискове е 
отворен, най-често той става политически 
въпрос. Оценката остава на разположение 
като експертен продукт. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Изводът от въвеждане на разграничението 
между вероятност на събитието и тежестта 
на щетата се свежда до това, че рискът в 
перспектива на измерване има структурна 
сложност, не е проста, неделима единица. 
Разграничаването на обема на щетите от 
вероятността е универсално приложима в 
управлението на рискове и в политики и 
стратегии. 

При оценка на рискове в сферата на 
политики това разграничение трябва се 
прилага като вход към рисковете. Каквито и 
да са ситуациите, върху които правим 
оценка за бъдещи събития, управлението 
на рискове трябва да разграничава 
щетата и нейната величина от 
вероятността за протичане на събитието. 

Разграничението може и трябва да 
се прилага универсално – от идеите за АЕЦ 
„Белене“ до катастрофите по пътищата, до 
застрахователните решения, по-нататък до 
метеорологичните условия и реколтата, до 
участието в отбранителен алианс като 
НАТО, срив на държавността в Северна 
Македония или климатични промени, дори 
до наглед по-дребни неща като оправяне 
на улиците в градовете. 

 


