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риск, Производствен риск, Операционен риск, Финансово-инвестиционен риск 

(видове), Рискове, свързани с покупателната способност на парите, Степен на 
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Случайността и видовете рискове 

Съществува голямо множество виждания за понятието „риск“. Едно от най-

приложимите в много области определения за риска е като възможност или вероятност 

за настъпване на събития или действия, водещи до отрицателни или положителни 

отклонения от очакваните резултати.  

От системна гледна точка риска може да се разглежда като възможност за чести или 

непрекъснати промени в средата на сигурност на организацията. Основната причина за 

риска като състояние на средата за сигурност е тази, че много явления, от които зависи 

изходът от дейността на всяка една организация, са случайни по характер. А случайни 

явления, най-кратко казано, са тези, които при повтаряне в еднакви условия, водят към 

различни резултати. Известно е също, че изучаването на закономерностите при случайни 

явления най-тясно е свързано с теорията на вероятностите и математическата статистика. 

В бита ние сме свикнали с употребата на думата “вероятност” и по-точно на думата 

“вероятно”. Често я произнасяме – “вероятно ще вали дъжд”, “вероятно съм настинал” и 

т.н. С нея на практика субективно оценяваме възможността да настъпи интересуващо ни 

случайно събитие. Когато искаме да изразим степента на тази възможност, обикновено 

говорим “доста вероятно е”, “малко вероятно е”, “няма такава възможност” и т.н. Между 

“малко” и “много” в ежедневната реч, обаче, няма ясно определена граница. В името на 

сигурността при деловите решения равнището на възможността да настъпи едно или 

друго бъдещо случайно събитие трябва да се оцени обективно точно – с определено 

число. 

Още през епохата на Възраждането велики европейски учени като П. Лаплас, А. 

Катле и др. установяват чрез изследвания, че в сложни и заплетени масови явления, 
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зависещи от голямо множество случайни причини, случайността като че ли престава да 

бъде случайна. Неопределеността отстъпва място на определеността, на 

закономерността на числото. Оттогава и започва времето на вероятностния анализ. По 

степента на въздействие върху прогреса този импулс би могъл да се сравни с 

изобретяването на печатната машина или парния двигател. При това промените, 

получили импулс при изобретяването на вероятностните методи, продължават в 

организирането на бизнеса и обществото и днес. 

Разглеждайки риска като една възможност, като едно състояние на средата за 

сигурност, стигнахме до извода, че той е не само опасност, но и шанс. Шансът е 

вероятност за благоприятен изход, т.е. за икономия на ресурси или получаване на други 

ползи. 

Рискът (като неблагоприятен резултат) и шансът съставляват пълната група от 

събития: 

𝐵𝑝 + 𝐵ш = 1 

където: 

𝐵р е вероятността за неблагоприятен резултат на решението (риск); 

𝐵ш е вероятността за благоприятен резултат (шанс). 

 

За пояснение да разгледаме следният пример. Приемаме че стратегическите данни 

показват при влагане на капитал до 100 хил. лв. в строителството, печалба се получава 

в 18 случая от 90. Каква ще бъде вероятността да не получите печалба (Bp ), ако решите 

да вложите вашия капитал от 100 хил. лв. в строителството? 

Вероятността се пресмята по формулата: 

 

𝐵ш =
количество на благоприятни случаи

общо количество на равновъзможни случаи
=  

18

90
= 0,2 

Знаейки вероятността от благоприятен резултат не е трудно да се пресметне и 

вероятността от противоположното събитие, т.е. печалба да не бъде получена. Именно 

тази вероятност от неблагоприятно събитие (в случая от неполучаване на печалба) е 

количествената оценка за риска 𝐵𝑝 = 1 − 0.2 = 0.8 или 80%. 

 

 

Рискът е неразделна част от процеса на деловите решения (ПДР). Комплексното 

оценяване на риска предполага обаче, не само измерване на вероятността от възникване 
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на неблагоприятният случай, което е показано с горния пример, но измерване и на 

вероятното ниво на загуби и ползи, за което ще говорим по-нататък. 

Нито един мениджър не е в състояние да отстрани риска напълно, но за сметка на 

разкриването на сферата на повишен риск и неговото количествено измерение, за сметка 

на оценяването на допустимото равнище на риск и постоянния контрол, ръководителят 

е способен да овладява ситуацията и в определена степен да гарантира сигурност на 

организацията. При избора на варианти в рискова ситуация се изхожда от 

предположението, че при реализация на решенията загубите (не задължително 

икономически) са неизбежни, но размерът им може да се ограничи. Прилагането за това 

на едни или други методи се основава на съпоставяне размера на загубите с ползите, 

които ще донесе решението или по-точно неговата реализация. По този начин 

практическата дейност по общуването с риска се състои в балансиране на равнищата на 

риск и потенциалната изгода. Мениджърът съпоставя положителните и отрицателните 

страни на възможните решения и оценява вероятните им последствия, т.е. определя, до 

каква степен рискът е приемлив и оправдан в сравнение с възможната изгода. 

Във всяка конкретна ситуация мениджърите на фирмите се сблъскват с различни 

видове риск. Успешното “общуване” с риска в много голяма степен зависи от неговия 

вид и изисква научно обоснована класификация. Класификацията на рисковете 

позволява по-ясно да се определи мястото на всеки вид риск в една обща схема или 

представа за тях, с цел при нужда по-лесно да се ориентираме към използването на 

ефективните и съответстващи на видовете риск управленски начини и методи. Следва да 

се има предвид, обаче, че връзките между отделните видове риск са изключително 

сложни и преплетени и изчерпателно могат да бъдат описани само в конкретните 

ситуации. 

 

Схемата за класифициране на рисковете е представена на фиг. 9. 

http://www.rgeorgiev.com/wp-content/uploads/2007/02/fig_9-1024x594.jpg
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В зависимост от това дали съществува вероятност не само за неблагоприятни, но и 

за благоприятни резултати за организацията, рисковете се разделят на две групи: чисти 

и спекулативни. 

Чистите рискове означават възможност за получаване на отрицателен (щети, 

загуба) или нулев резултат. За организацията такива са най-вече природните, 

екологичните, транспортните и част от политическите и от социално-икономическите 

рискове – например производствени, търговски, операционните рискове… 

Спекулативните рискове се изразяват във възможността за получаване както на 

отрицателен, така и на положителен (печалба, приход) резултат за организацията. Към 

тях се отнасят преди всичко социално-икономическите рискове, а сред тях на първо 

място финансово-инвестиционните рискове. 

От гледна точка на източниците, които са причина за възникването на риска, групите 

от рискове са: природни, екологически, политически, транспортни и социално-

икономически. 

Към природните рискове се отнася рискът от загуби в резултат от действията на 

стихийните сили на природата, например щети в резултат на земетресения, наводнения, 

буря, епидемия и др. 

Екологичен риск – вероятност от загуби или допълнителни разходи, свързани със 

замърсяването на околната среда. 

Политически риск – риск от загуби в конкретната организация във връзка с 

промяна на политическата система и разпределението на политическите сили в 

обществото, с политическата нестабилност. Това са рискове, свързани със социално- 

политическата ситуация в страната и дейността на държавата и пряко не зависят от 

конкретния субект. Към тях се отнася вероятността от загуби вследствие на революция, 

масови безредици, национализация на предприятията, конфискация на имущество, 

налагане на ембарго и т.н. Към тази категория от рискове може да се отнесе също рискът 

от законодателни промени, т.е. от съществени промени в нормативните актове, 

регулиращи търговската дейност, например данъчното законодателство, закона за 

валутното регулиране и др. 

Транспортен риск – вероятност от загуби, свързани с превоза на товари и хора от 

различни видове транспорт: автомобилен, железопътен, морски, въздушен и т.н. 

Социално-икономическите рискове представляват вероятност от загуби в 

организациите в резултат на конкуренция, научно-технически новости и промени, 

неблагоприятно съчетаване на ресурсни фактори и др. В съответствие с основните 

видове вътрешни дейности в организацията тази група рискове се дели на 

производствени, търговски, финансово-инвестиционни и операционни рискове. 

Производствен риск – вероятност от загуби или допълнителни издръжки, свързани 

със спиране на производствените мощности, с нарушаване технологията на изпълнение 

на операциите, с ниско качество на суровината или работата на персонала и т.н. 
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Търговски риск — вероятност от загуби или неполучаване на приходи, заради 

неизпълнение на договорни задължения – недоставяне или забавяне на доставка на 

стоки, забавяне на плащания и т.н. 

Финансово-инвестиционните рискове са свързани с паричните средства и другите 

активи на организацията. Те се делят на два вида: 

 рискове, свързани с покупателната способност на парите; 

 рискове, свързани с инвестирането; 

Към рисковете, свързани с покупателната способност на парите, се отнасят 

инфлационният и валутният рискове. 

Инфлационен риск – риск от това, че получаваните доходи в резултат на висока 

инфлация се обезценяват по-бързо, отколкото нараства величината им (от гледна точка 

на покупателната способност). 

Валутен риск – рискът е свързан с възможни загуби за организацията в резултат на 

промяна на валутния курс. Оценяването и общуването с този вид риск е важен фактор за 

сигурност в условията на глобализацията. 

Групата от инвестиционни рискове е доста обширна и включва конюнктурен риск, 

селективен риск, риск на ликвидността, кредитен риск, регионален риск, риск на 

отрасъла, риск на обекта и иновационен риск. 

Системният конюнктурен риск за инвестицията е риск от влошаване на 

конюнктурата (сриване) на даден пазар като цяло. Той не е свързан с конкретния обект 

на инвестиции, а представлява общ риск за всички вложения на дадения пазар (например 

на фондовия, валутния и т.н.). Състои се във вероятността инвеститорът да не си върне 

без загуби вложените ресурси. Анализът на конюнктурния риск се свежда до оценка на 

това, струва ли си изобщо човек да работи с дадения вид активи, (например валута), и не 

е ли по-добре средствата да се влагат в други видове активи (например, в недвижими 

имоти). 

Селективен риск – риск от загуби или пропуснати ползи, поради неправилен избор 

на обекта за инвестиране на определен пазар. Например, неправилен избор на ценни 

книжа от наличните на фондовия пазар при формирането на портфейла от ценни книжа. 

Риск на ликвидността – риск, който е свързан с възможността от загуби за 

организацията при реализация на обект, в който е инвестирала, поради промяна в 

оценката на неговите качества – например, на недвижим имот (земя, сграда), пакет ценни 

книжа, ценни метали и т.н. 

Кредитен риск – риск от това, че кредитополучателят (длъжникът) може да се окаже 

в несъстояние да изплаща своите задължения. В качеството на примери можем да 

приведем отсрочването на погасяването на кредита, замразяването на изплащането по 

облигации и др. 

Регионален инвестиционен риск - този вид риск за организацията е свързан с 

икономическото състояние на определени региони. Рискът е свойствен за т.нар. 
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монопродуктови региони, т.е. за онези региони, икономиката на които се базира 

преимуществено на един продукт. Например, в районите с въгле- или нефтодобив, кафе- 

или тютюнопроизводство съответните предприемачи могат да преживяват сериозни 

икономически затруднения в резултат на промяна в конюнктурата (падане на цените) на 

основния продукт за дадения регион или изостряне на конкуренцията. 

Регионални рискове могат да възникват и във връзка с политически и/или етнически 

сепаратизъм в регионите. 

Отрасловият инвестиционен риск е свързан със спецификата на отделните отрасли 

на икономиката. Тази специфика по отношение на риска се определя от два основни 

фактора: 

 изложеността на циклични колебания; 

 жизнения цикъл на отрасъла. 

По тези признаци всички отрасли (подотрасли) могат да се разделят на изложени на 

циклични колебания и по-малко изложени на циклични колебания, а също така на 

застиващи (умиращи), стабилни (зрели) и бързорастящи (млади). Разбира се, рискът за 

инвестициите е по-малък в зрелите или младите и в по-малко изложените на циклични 

колебания отрасли. 

Обектният риск при инвестициите е свързан с конкретното предприятие като обект 

на инвестиции. Той в голяма степен е производен от регионалния и отрасловия рискове, 

но заедно с това свой принос внася и типът поведение на предприятието, в което 

инвестираме. Едно е равнището на риск при консервативен тип поведение на 

предприятие, заемащо определен, стабилен дял от пазара, имащо постоянни потребители 

(клиенти) и високо качество на продуктите или услугите. Друга е степента на риска при 

ново, току-що създадено предприятие, при амбициозен мениджмънт и агресивна 

стратегия. 

Освен това, обектният риск включва и риск от корупция и мошеничество, например, 

чрез създаването на лъжливи дружества. 

Иновационният риск е рискът от загуби, които могат да възникнат поради това, че 

дадена иновация, например нов продукт, услуга или технология, за разработката и 

внедряването на която са похарчени значителни средства, не може да бъде реализирана. 

Тъй като в условията на информационното общество необходимостта от отчитане 

на този вид риск все повече нараства, а мениджърите трудно “общуват” с него поради 

голямата му специфика, по-долу предлагам списък на по-често срещаните форми на 

неговото проявяване в организациите, установен на база дългогодишен изследователски 

и практически опит в цикъла “изследване – производство”. 

 риск на оригиналността – опасност от неполучаване на необходимия 

резултат, липса на готовност потребителя да приеме разработката или продукта; 

 риск от информационна неадекватност, т.е. от несъответствие между 

обосноваваните параметри на нововъведението и реалния резултат; 

 риск от техническа неадекватност – опасност разработената технология 

да не може да се въплъти в практиката на производството и управлението; 
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 риск от юридическа неадекватност – недостатъчност на правната защита 

на интелектуалната собственост на иновацията; 

 риск от неуправляемост на проекта, свързан с невъзможността да се 

създаде взаимноизгодно и балансирано партньорство при реализирането на 

проекта и др. 

Обхватът на операционните рискове като група е предложен от Базелския комитет 

за банков надзор1 и естествено първоначално са били обект на внимание най-вече в 

банковия сектор. Рисковете са определени от Базелския комитет като свързани с 

възможни загуби от “дефекти в информационните системи, организацията на вътрешния 

контрол и бизнес – процесите”. Групата може да се разглежда като “резервоар” и за други 

рискове, които не се вписват в разгледаните преди. Характерното за рисковете от групата 

е, че оценката им не може да се обоснове или изведе на базата на големи масиви от данни, 

статистически анализи и модели. Пропуските, свързани с ниското равнище на 

организация и мениджмънт, обаче, са от такова значение за сигурността на всяка 

организация, че е важно те да влязат в общата класификация и на тях да се погледне от 

различни гледни точки. 

 

Операционният риск може да се прояви като: 

 риск от персонален характер, свързан с квалификацията на работещия 

персонал, с умишлени или неумишлени действия във вреда на организацията 

 риск от организационен характер, който може да възникне от 

неправилни организационна структура и принципи на функциониране на 

вътрешния контрол, планирането, счетоводството и т.н. или от взаимодействието 

между различните отдели; 

 риск с предметно-технически характер, произлизащ от използваните от 

организацията технически съоръжения и възможности за извършване на 

операции, необходими за функционирането й; 

 риск, свързан с отношенията с бизнес средите, възникващ при 

контактите с клиенти (например жалби, съдебни искове), отношенията с 

акционерите, с надзорните органи и с трети лица (например с пресата); 

 риск, свързан с пропуски в правата и отговорностите на структурите, 

организиращи дейността по риска и сигурността на организацията и др. 

С други думи, източник на този вид риск е самата организация и нейната способност 

(или липса на такава способност) да реагира на постоянно проявяващи се вътрешни и 

външни опасности. В практиката все още липсват опит и стандарти за измерване и 

управление на операционния риск. Последните документи на Базелския комитет 

предвиждат конкретни мероприятия по тематизиране на надзорните норми в областта на 

операционния риск и неговото измерване в банковите институции. 

Обобщавайки, ще отбележим, че и в най-приличащите си една на друга организации 

рисковете не могат да бъдат еднакви. Еднакви могат да бъдат насочващите признаци, 

произтичащи от класификацията, но не и вероятността на възникването и нивото на 

щетата. 

                                                           
1 FRBSF Economic Letter № 2002 – 02, January 25, 2002. 
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За пример нека вземем две компании, произвеждащи микросхеми. И двете се 

сблъскват с производствени рискове. Едната обаче, има собствено производствено 

оборудване, а другата в голяма степен зависи от производствените мощности на трета 

фирма, които използва. Ясно е, че вероятността и тежестта на производствените 

рискове ще бъде различна, защото първото дружество има по-големи възможности за 

пряк контрол върху производствените процеси, а второто ще се сблъсква с по-малко 

опасности от загуби във връзка с ненатоварване на производствените мощности. 

Първата компания ще има повече режийни и др. разходи, свързани с обслужването на 

производственото оборудване, а пред втората, тъй като няма излишни мощности, се 

откриват благоприятни възможности за намаляване цените на собствените продукти. 

Важното е мениджърите да обръщат внимание не само на намаляването на рисковете, 

свързани с текущи загуби, но да виждат и оценяват и благоприятните перспективи и 

възможности за развитие. 

Методи за оценка равнището на риска 

Оценката на риска от случайни явления съчетава оценката за вероятността от загуби 

с тази за техния размер, т.е. използва се двумерна характеристика: степен на риска и цена 

на риска. 

Степента на риска количествено характеризира вероятността от негативни 

резултати във връзка с вземаното решение. 

Цената на риска дава количествена характеристика на възможните последствия 

(загуби). 

Формализираното описание на равнището на риска може да се представи във вид на 

функция: 

, 

където: 

е функцията на описанието на риска; 

– вероятността от неблагоприятен резултат; 

– количествената оценка на възможните загуби. 

Анализирането и оценяването на риска е елемент на стадия от ПДР анализ на 

ситуацията и на алтернативите за решения. 

Качествена оценка на риска се извършва предимно с експертни методи и се 

използва при сравнението на ограничен брой алтернативи на вземаното решение. Като 

правило, тя се реализира посредством съставяне на рейтинги (ранжиране на 

алтернативи), основавайки се на мненията за риска на експерти. За да се понижи 

влиянието на субективния фактор върху резултатите от оценката, в рейтинга е желателно 

да се включат и някои обективни характеристики на сравняваните обекти, поддаващи се 
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на измерване без участие на експерти. Добра практика е също ранжи- рането на 

рисковете да се провежда от независими рейтингови агенции, които имат собствена 

методика за оценяване, практически опит за нейното прилагане и солидна репутация. 

Използването на резултатите от ранжирането значително облекчава аналитическата 

работа по управлението на риска. 

Количествената оценка на риска предполага измерване на риска с помощта на 

методите на математическата статистика и теорията на вероятностите. В българската 

литература има сериозни обобщения на статистическата практика в тази насока, които, 

за да бъдат ползвани от аналитиците – организатори на ПДР, е важно добре да се усвои 

самият подход към количествено оценяване на риска с тези методи. Затова нека в 

началото да определим универсалните параметри и критерии, а след това да разгледаме 

и конкретни примери. 

При рискови решения преди всичко се оценява параметърът “най-очакваният 

резултат (rе)”, който се определя по формулата на математическото очакване: 

 

където: 

е i-ият възможен резултат на решението; 

– вероятността от i-ия резултат; 

– броя на възможните резултати. 

За количествена оценка на риска на една или друга алтернатива е прието да се счита 

вариацията (var) – разпръснатостта (разпръснатостта) на възможните резултати на 

решението по отношение на най-очакваното значение (математическото очакване). Този 

показател се изчислява като средно квадратично отклонение от очаквания резултат: 

𝑣𝑎𝑟 = ∑ 𝑝𝑖 . (𝑟𝑖 − 𝑟𝑒)2

𝑛

𝑖 =1

 

За оценяването на риска също така се използва показателят за средно линейно 

отклонение , който се нарича дисперсия: 

. 

Относителното линейно отклонение се оценява с помощта на коефициента на 

вариация, или колебливост : 
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. 

Колкото е по-висок коефициентът на вариация, или колебливост, толкова по- 

рисково е решението. 

За оценяване доколко е приемлив рискът, организациите следва да очертаят своите 

зони на риск в зависимост от очаквания размер на загубите. Общата схема на зоните на 

риска е представена на фиг. 10. 

 

Фиг. 10. Зони на риска 

Областта, в която не се очакват загуби, т.е. няма опасност крайният резултат да не 

бъде положителен се нарича безрискова зона. 

Зоната на допустим риск е областта, в пределите на която размерът на вероятните 

загуби не превишава разчетената печалба и следователно дейността е целесъобразна. 

Границата на зоната на допустимия риск съответства на такова равнище от загуби, което 

се равнява на очакваната печалба. 

Зоната на критичен риск е областта от възможни загуби, превишаващи размера на 

очакваните ползи (печалба) включително до размера на пълния доход (сумите за разходи 

и печалба). С други думи, при такава ситуация, вземащият решение рискува не само да 

не получи никакви ползи, а даже да понесе загуби, в размер на всичките си разходи, които 

е направил. Това фактически е зона на реални заплахи за съществуването на 

организацията. 

И накрая, зоната на катастрофален риск е областта за вероятни загуби, които 

надхвърлят критичното равнище и могат да достигнат размера на собствения капитал на 

организацията. Ако катастрофалното събитие настъпи, то довежда организацията или 

ръководството до крах, до фалит. Освен това, към категорията на катастрофален риск, 

независимо от размера на имуществения ущърб, трябва да се отнесе и рискът, свързан 

със заплаха за живота и здравето на хората, възникването на екологични катастрофи и 

др. 

http://www.rgeorgiev.com/wp-content/uploads/2007/02/fig_10-1024x472.jpg
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Нагледно равнището на риск може да се представи във вид на графично изображение 

на зависимостта между вероятността от загуби и техния размер, т.е. на построяването на 

такава крива, която се базира на хипотезата, че ползата, която се гони, например 

печалбата, като случайна величина, е подчинена на нормалния закон за разпределение. 

Нормалното разпределение (разпределение на Гаус) достатъчно точно описва 

разпределението на плътността на вероятностите на резултатите от стопански, 

финансови и инвестиционни дейности и промени в условията на средата (фиг. 11) и 

допуска следното: 

1. Най-вероятно е постигането на печалба, равна на разчетната величина – Пр 

Вероятността Вр за получаване на такава полза (печалба) е максимална, а значението на 

П може да се приеме като математическо очакване на печалбата. Вероятността за 

получаване на печалба, по-голяма или по-малка в сравнение с разчетната, монотонно 

намалява според ръста на отклоненията; 

2. За загуба се смята намаляването на печалбата (∆П) в сравнение с разчетната 

величина. Ако реалната печалба е равна на П, то ∆П =  Пр −  П. 

 

 

Фиг. 11. Крива на нормалното разпределяне на вероятностите за получаване 

на печалба 

Разбира се, приетите допускания в определена степен са спорни и невинаги се 

изпълняват за всички видове риск, но като цяло достатъчно вярно отразяват най-общите 

закономерности при социално-икономическия риск и дават възможност да се построи 

крива на разпределението на вероятностите за загуби, която в специализираната 

литература се нарича крива на риска (фиг. 12). 

http://www.rgeorgiev.com/wp-content/uploads/2007/02/fig_11-1024x456.jpg
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Фиг. 12. Крива на риска 

Главното при конкретното оценяване равнището на социално- икономическите 

рискове се състои във възможността за построяване именно на такава крива на риска и 

определяне зоните и показателите на допустимия, критичния и катастрофичния риск. За 

целта се подхожда по три начина: статистически, експертен и разчетно-аналитичен. 

Статистическият начин по същество е статистически анализ на загубите, 

наблюдавани в аналогични видове дейности, установяване на техните равнища и честота 

на появата им. 

Експертният начин се състои в събиране и обработка на мнения на опитни 

предприемачи, мениджъри и специалисти, даващи свои оценки за вероятността от 

възникване на определени нива от загуби при конкретни операции. 

Разчетно-аналитичният начин се базира на математическите модели, предлагани 

от теорията на вероятностите, теорията за игрите и т.н. 

Съществуват отделни видове дейности, в които рискът по-лесно се поддава на разчет 

и количествена оценка и където методите за определяне равнището на риска са добре 

отработени и на теория, и на практика. Това, преди всичко, се отнася към 

застрахователния и игралния бизнес, където широко се използват методите на теорията 

на вероятностите, моделите на теорията за игрите и математическата статистика. При 

застраховането обаче, оценяваният риск обикновено се отнася до обекта като цяло, 

докато мениджърът се интересува не само от съдбата на целия обект, но и от степента на 

вероятност и размера на потенциалната загуба в условията на конкретна сделка и 

свързаните с нея решения. Затова прилагането на тези методи към други видове дейности 

често не е толкова ефективно. 

http://www.rgeorgiev.com/wp-content/uploads/2007/02/fig_12-1024x599.jpg
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Количествената оценка на цената на риска при конкретни решения най-често се 

извършва чрез абсолютното или относителното ниво на загубите. В абсолютно 

изражение рискът може да се определи с величината на възможните загуби във 

физическо (натурално-веществено) или стойностно (парично) изражение. В относително 

изражение рискът се определя като отношение на величината на възможните загуби към 

някоя база, например капитала, сумарните издръжки или приходите. Задачата се 

усложнява от това, че на практика при вземането и реализирането на конкретно делово 

решение, като правило, се налага да се отчита не един, а няколко видове риск. 

За получаването на обобщена оценка за рисковете е необходимо съблюдаването на 

определени правила. 

1. Правило за поглъщане на рисковете: ако рисковете се отнасят към една дейност, 

но проявата на негативните фактори е независима една от друга, то общата оценка на 

риска е: 

., 

където: 

 е общата мярка на риска в дадената област; 

 е степента на частните рискове в дадената област. 

Пример: 

За осъществяване на производствения процес е необходимо непрекъснато 

осигуряване със суровини, електроенергия и комплектуващи елементи. Надеждността 

на доставчика на суровината (вероятност от своевременна доставка на суровина от 

определено качество) се оценява като 0,95, на доставчика на комплектуващите – 0,9. 

Вероятността от непрекъсната работа на енерго- системата – 0,97. Производственият 

риск се изразява в спиране на производствения процес, т.е. мярката на риска е обща. 

Работата на осигуряващия електроенергия, обаче, не е свързана с дейността на 

доставчиците. Затова общата степен на риска се оценява по максималното от 

възможните значения: 

 

 

 

Максималната степен на риска е 0,1, което означава, че производственият риск 

(вероятността от спиране на производствения процес) в дадения пример е 0,1. 
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2. Правило на математическо събиране на рисковете: ако рисковете се отнасят към 

различен тип дейности, а проявленията на негативните фактори стават независимо едно 

от друго, то вероятността от неблагоприятни резултати  се оценява по правилата на 

теорията на вероятностите за сумата от вероятности на независими събития. За два 

фактора формулата е следната: 

 

а цената на риска се изчислява като средно аритметично: 

Мр =  
∑(𝑃𝑖. 𝑀𝑝𝑖)

∑ 𝑃𝑖
 

където 𝑀𝑝𝑖 е частната мярка на риска в дадената област. 

 

Пример: 

Успехът от реализацията на деловото решение (например технологическа 

иновация) зависи от два фактора: грешка на персонала и надеждността на работа на 

оборудването. Грешките на персонала стават средно три пъти на всеки 100 операции. 

При това средната щета от една грешка струва 1500 лв. Прекъсвания в работата на 

оборудването стават средно 12 пъти на всеки 1000 часа работа и всяко прекъсване 

струва 2500 лв. 

Степента на риска от грешки на персонала ще е 0,03. 

Степента на риска от прекъсване работата на оборудването – 0,012. 

Общата степен на риск за даденото решение (вероятността от допълнителни 

загуби в резултат от грешки на персонала или прекъсвания в работата на 

оборудването): 

 

При това цената на риска (средната величина на загубите) ще бъде: 

 

 

3. Правило на логическо събиране на рисковете: ако рисковете са отнасят към 

разни видове дейност, но негативните фактори се проявяват в зависимост един от друг, 
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то степента на риск се изчислява като сума от произведенията на риска на едно събитие 

на шансовете на другите: 

 

където: 

е степента на риск за i-ия случай; 

 е оценката за шанс за i-ия случай ( g = 1 - рi ). 

При това, ако цената на риска на предшестващия етап на реализация на решението 

надвишава цената на риска на следващия, непосредствено свързан с първия, то вторият 

се изключва от разчетите. В противен случай, т.е. когато цената на риска на втория 

надвишава първия, се взема предвид само рискът от втория етап. 

 

Пример: 

Делово решение (инвестиционен проект) се реализира в три етапа. Вероятността 

от прекратяване на проекта за първия етап е 0,5, за втория – 0,3 и за третия -0,1. 

Загубите за първия етап ще са 200 хил. лв, на втория – 400 хил. лв., и на третия – 300 

хил. лв. 

Степента на риска за проекта като цяло ще бъде, както следва: 

 

А цената на риска на проекта като цяло ще бъде 400 хил. лв., тъй като на всеки 

от етапите на реализирания проект загубите няма да надхвърлят тази сума. 

 

При инвестиране е много важно количествено да се оцени риска, който може да 

доведе до фалит. За тази цел най-често се изчислява коефициент на риска, 

представляващ съотношение на максимално възможния обем на загубите към обема на 

собствените ресурси на инвестиращия (влагащия) ресурсите. 

 

където 

 е коефициент на риска; 



16 
 

- максимално възможната сума на загубите; 

 – сумата на собствения капитал. 

Емпиричните изследвания сочат, че оптималното значение на коефициента е 0,3, а 

критичното (надхвърлянето на което води до фалит) – 0,7. 

 

Практики за превенция, намаляване и компенсация на загубите при рискови 

събития 

Тъй като голяма част от оценките на риска и от самите делови решения имат 

многовариантен и противоречив характер допускането на грешки е нещо обичайно, 

макар и неприятно и нежелано от позициите на сигурността. Мениджърът винаги трябва 

да се стреми да отчита възможните рискове, да предприема определени мерки за 

снижаване на нивото и компенсация на вероятните загуби. В това, по принцип, се състои 

същността на т.нар. управление на риска (риск-мениджмънта). 

Риск-мениджмънтът като дисциплина за изследване и моделиране на риска все 

повече се специализира за конкретни отрасли и функционални направления – например 

управление на финансови рискове, управление на проектни рискове, управление при 

бедствия и аварии и т.н. И едва съвсем неотдавна стана наложително и възможно на база 

на натрупания опит и информация да се започне изследване и изучаване на единните 

принципи на общуване със средата – принципите на сигурността. 

Обобщавайки вижданията на голям брой лидери на западни компании 

за управлението на риска М. Маккарти и Т. Флип отбелязват “ управляващите органи и 

мениджмънтът са склонни да гледат през пръсти на необходимостта от комплексен 

подход към риска. Те изпускат от погледа си областите, които свързват отделните 

елементи в едно и причината е, че възприемането ни на риска е крайно раздробено, 

отсъства необходимата широта в погледа и средствата, които биха ни позволили да 

видим риска във всичките му направления едновременно”2. Затова колкото и да са 

конкретни единичните рискове и моментните ситуации, мениджърите и сътрудниците на 

организациите в условията на “рисковото общество” трябва системно да общуват с тях 

като: 

а) определят вероятностите от настъпването на неочаквани събития, претеглят ги и 

ги подреждат по значимост, оценяват характера на тяхното влияние върху стратегията за 

сигурност, имиджа на компанията, интересите на лицата, свързани с нея и т.н.; 

б) постоянно контролират качеството и ефективността на своите действия, 

количествено оценяват резултатите от тях и заедно с това създават всички условия за 

открит диалог със заинтересованите лица и организации; и 

в) разработват програми за превенция, намаляване и компенсация на рисковете, в 

т.ч. за създаването на нови методи и средства за реагиране при рискове и заплахи. 

                                                           
2 Маккарти, Флинн, Риск. Управление риском на уровне топ менеджеров и советов директоров. М., 2005. 
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Докато в традиционния риск-мениджмънт е налице тежнение към изпълнение на 

текущо възникващи задачи по защита на активите на организацията от финансови и 

физически видове щети, то създаването и поддържането на сигурност изисква 

взаимодействие между всички основни организационни функции и състояния на средата 

на сигурност, т.е. изисква осъзнаване, че рискът е вплетен в тъканта по създаването на 

устойчива стойност и единичния подход към него не води до желаните резултати. 

Разработването на програма за превенция, намаляване и компенсация на загубите 

при рискови събития предполага, на първо място, наличието на стратегия за “общуване” 

с риска като част от общата стратегия за сигурност на организацията. Стратегията е 

необходимо да даде отговори на следните въпроси: 

 Кои са видовете рискове, на които в близко и по-далечно бъдеще трябва да обърне 

най-голямо внимание в своята дейност организацията; * 

 Кои начини и инструменти позволяват да се управляват подобни рискове; 

 Кои са допустимите граници и изисквания, които трябва да се спазват при 

общуване с отделните видове риск. 

Формулирането на правилна стратегия за общуване с риска е важно, но 

недостатъчно условие – необходим е още механизъм за нейната реализация като част от 

ПДР, което от своя страна предполага: 

 Определяне в организацията на един или няколко риск-мениджъри (специално 

подразделение), които разработват и поддържат програмата за превенция, 

намаляване и компенсация на рисковете и съгласуват различните начини за 

реагиране на риска с “толерантността” към риска, определена в стратегията. 

 Създаване на ефективна система за оценка и контрол по вземането и реализацията 

на решенията. Системата е добре да се основава на Балансираната система от 

показатели за ефективност (ВSc) и да следи за реализацията на избраните 

програми, да осъществява текущи разчети по инвестираните в тях средства, да 

проследява и анализира възможните отклонения поради изменения във 

вътрешната и външната среда и да внася промени в разработените на база на 

SWOT-анализа прогнозни сценарии. Водеща роля в системата следва да играят 

експертите-аналитици и организатори на ПДР, анализиращи и синтезиращи явна 

и неявна информация, проверяващи едни или други предположения (хипотези), 

формализиращи нови знания, разкриващи “неяснотите” в регламентиращите 

правила и определящи потребността от допълнителна информация; 

 Отделяне на необходимите средства и формиране на специални резерви за 

застраховане на рисковете, развитие на системата за оценка и контрол и 

покриване на възможни загуби; 

 За стратегията, целите и цялостната политика при общуване с риска и другите 

състояния на средата на сигурност в съвременните условия трябва да отговаря 

първият ръководител на организацията и колективното виеше ръководство. 

Практиката потвърждава също така целесъобразността и необходимостта от 

разработването на специални инструкции за “общуване” с риска, в които да се 

регламентират действията на отделните служители и структурни подразделения на 

организацията, свързани с възможни рискове. Това е особено важно за банките, 

рисковите фондове, застрахователните организации, осигурителните дружества, 
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инвестиционните посредници, а също така за финансовите и търговските подраз-деления 

на организациите от другите сектори на обществото. 

Основните практики на общуване с рисковете могат да се разделят на две 

основни направления, отличаващи се както от гледна точка на целите, така и на 

прилаганите инструменти за въздействие: 

А. практики за превенция и ограничаване на риска; 

Б. практики за превенция и компенсация на загубите. 

А. Към първото направление, чиято цел е да понижи нивото на риск, се отнасят 

следните методи: 

1. внимателна предварителна експертиза на вариантите на вземаното решение и 

оценка на съответните равнища на риск; 

2. в проблемни ситуации, за които е известен само един вариант на решение, 

вариантът не трябва нито да се отклонява, нито да се утвърждава, даже и да изглежда 

добър. Възприема се търсенето и сравняването на няколко варианта; 

3. разпределение на рисковете – привличане към процеса на вземане и реализиране 

на решението на няколко звена, всяко от които поема определена част от риска. По такъв 

начин равнището на риск, поемано от един участник се понижава. Методът често се 

прилага при финансиране на големи проекти, например при синдицирани банкови 

кредити, дялово финансиране на строителни обекти и т.н.; 

4. лимитиране на риска – определяне на пределни суми на разходите, свързани с 

определено решение, например, максимален размер на кредита; 

5. използване на различни видове гаранции и залогови операции за осигуряване 

изпълнението на задълженията на длъжниците; 

6. диверсификация на риска: 

 инвестиране на капитала на организацията в различни видове дейности; 

 инвестиране в различни видове ценни книжа (за оптимално число се счита 8-20 

вида); 

 оптимизация структурата на инвестиционния портфейл (големите западни 

корпорации се придържат към правилото: 1/3 – големи фирми, 1/3 – средни, 1/3 – 

дребни); 

 дублиране на доставчиците (като минимум два доставчика, а по-добре — три-

четири); 

 разделяне на партидите (като минимум две партиди) при транспортирането на 

ценен товар; 

 пласиране на стоки и услуги на няколко пазарни сегмента (различни категории 

потребители, клиенти, разни региони и т.н.); 

 съхраняване на ценностите на различни места и т.н.; 
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7. прилагането на ефективни динамични техники за контрол, позволяващи 

своевременно да се “хващат” и предотвратяват възможните загуби. 

Нека се спрем по-подробно на някои от тези методи. 

Диверсификацията е процес на разпределение на ресурси, отговорности, 

мероприятия и т.н. между различните обекти, които не са свързани помежду си 

непосредствено. За нея най-често се говори при управлението на портфейли от ценни 

книжа. Когато влага пари в акции от една компания, инвеститорът се оказва зависим от 

колебанията на техния курс (стойност). Ако той влага своя капитал в акции от много 

компании и в други ценни книжа, то сигурността и ефективността ще зависи от 

колебанията на курса, но не за всяка компания и вид ценна книга. Средните курсове като 

правило се колебаят по-малко. При снижаване курса на една от ценните книги, курсът на 

другата може да се повиши и обратното, от което колебанията се погасяват взаимно. 

Диверсификацията като метод, обаче, има широки области за приложение при 

общуване с риска и извън пазара на ценни книжа. 

Да вземем, например, риска от загуби във връзка с намаляване търсенето на 

дадена продукция. Прогнозирайки, че вероятността на този риск ще расте, 

промишленото предприятие може да усвои и осъществи производството на нови, по-

търсени продукти, а строителното предприятие да вземе мерки за бърза преориентация 

към нови строителни продукти и услуги. 

В банковото дело диверсификацията означава целенасочено да се провежда линия 

за предоставяне на по-малки кредити на повече клиенти, при съхраняване на общия 

обем на кредитирането, да се привличат повече депозити от по-голям кръг клиенти и 

т.н. 

В застраховането пример на диверсификация е разширяването на 

застрахователното поле на отделните видове застраховки и на застрахователната 

компания, като цяло. Например, застраховането на селскостопанските култури от 

измръзване само в един район, при настъпване на студове, може да доведе до много 

по-големи плащания от страна на застрахователната компания на получен лев 

застрахователна премия, т.е. до много по-голяма щетимост за застрахователя. Ако 

застраховката бъде разпространена върху всички райони в страната, щети- мостта за 

застрахователя ще бъде много по-малка. Увеличаването на застрахователното поле 

намалява вероятността от едновременно и повсеместно настъпване на рисково 

събитие. Във връзка с това важна роля играят и методите на презастраховането като 

вторично разпределение на риска, диверсифициращо портфейла. В резултат на такава 

диверсификация се постига раздробяване на риска и разпределение на отговорностите 

сред голям брой застрахователи както на вътрешния, така и на външния 

застрахователен пазар. 

Не всяко диверсифициране на портфейла, на стоките, услугите или клиентите 

намалява риска. Например, намаляването на деловата активност в машиностроенето 

(каростроене, тежко машиностроене, селскостопанско машино-строене и т.н.) 

намалява значително търсенето на метал, произвеждан в металургичните предприятия, 

на гуми, на някои други продукти, произвеждани от химическите предприятия и т.н. В 

резултат на това намаляването на цената на активите става факт в цялата тази 
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междуотраслова верига. Затова диверсификацията при купуването на активи в рамките 

на подобна верига често се оказва безполезна — ефективността на вложенията зависи 

от едни и същи фактори, които са извън полето на действие на ръководството на 

организацията. 

Най-важното, за да бъде ефективна диверсификацията при общуването с 

инвестиционни рискове, е да се избира производството на такива продукти и/или услуги, 

чието търсене ще се изменя в прогнозируемия срок в противоположни направления, т.е. 

при намаляване на търсенето на едни продукти и услуги, търсенето на други ще расте и 

обратно. Казано на езика на математическата статистика, между показателите, 

отразяващи търсенето на стоката, трябва да съществува отрицателна (обратна) 

корелация. 

По-общият извод е, че за да се използва методът на диверсификацията на риска, 

опасните синергични фактори трябва да са изолирани един от друг. Въпросът е в това, 

че някои събития, които протичат едновременно, имат свойството взаимно да се усилват. 

Например, понижаването на имиджа, на репутацията, често води до намаляване на 

продажбата на продукти и услуги, до намаляване на доходите, а това пък може да доведе 

до още по-голямо влошаване на имиджа. Възможността за появяване на такива порочни 

кръгове е опасен фактор. Затова при разработването на програми за превенция, 

намаляване и компенсация на рисковете е важно да се набелязват възможности за 

разкъсване на тези кръгове, ако те се появят непредвидено, както и за прекъсване на 

различни взаимозасилващи се нежелателни процеси. 

Всичко това показва, че диверсификацията е изключително ценен метод, но не 

трябва да се абсолютизира. Например, в някои рискови ситуации е целесъобразно да се 

извършва обединяване или комбинация на активите. Става въпрос главно за ситуации, 

при които комбинацията на активи прави ползите или загубите по- предсказуеми, 

съкращава броя на звената, подложени на риск и създава условия за концентриране на 

усилията по неговото намаляване. Така например, комбинацията на активи като метод в 

рамките на една организация може да се опре на концентриране чрез вътрешно 

обединяване и ръст на активите по предназначение — примерно, концентриране на 

автомобилите в единен парк на самостоятелен баланс. Комбинацията може да се 

извършва и чрез централизация или поглъщане на самостоятелни бизнеси — да речем 

обединяване на две организации, след което новата компания ще има повече активи, 

повече работници и т.н. Обединяването и в двата случая има смисъл при необходимост 

от концентриране усилията по увеличаване ползите и съкращаване загубите в условията 

на неблагоприятно изменящи се структури на търсене и предлагане или на други фактори 

на средата на сигурност. 

Когато говорим за лимитирането, то трябва да се има предвид, че това е метод за 

установяване на ограничения в организацията както “отгоре”, така и “отдолу”, с цел 

намаляване на риска. Механизмът се използва най-вече при банковото кредитиране, при 

продажбата на стоки на кредит, в застраховането, при инвестирането и т.н. 

Във всяка една организация ограничения се въвеждат на първо място за паричните 

ресурси – лимити за разходи, за кредити, за инвестиции и пр. С цел намаляване на 

кредитния риск в една търговска банка, например се лимитират: делът на кредитите с 

висок риск в кредитния портфейл; размерът на отпуснатите кредити на един 

кредитополучател; направленията и размерите на изразходваните кредитни ресурси от 
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кредитополучателя и др. Последният начин на лимитиране обикновено се прилага при 

отпускане на кредитни линии и се състои в това, че на получателя се открива заемна 

сметка в банката и изразходването на парите става под прякото наблюдение на 

кредитора. 

За намаляване на рисковете в застрахователните компании важно лимитиране е, 

например, установяването на границите, в които компаниите могат да поемат рискове 

по различните видове застраховки, без да прилагат допъл-нителни механизми, като 

съзастраховане или презастраховане. Други ограничения, прилагани в 

застрахователната практика с цел намаляване на риска, например, са изключително 

високите равнища на тарифи, установявани за рискови събития с висока степен на 

вероятност. Като пример може да послужи прилагането на високо равнище на тарифа 

или дори забраната да се сключват застраховки “живот” за хора над 60 годишна 

възраст. 

В различните сфери на дейност се прилагат и други видове лимити. Например: по 

срокове – за сроковете на кредитиране, за сроковете на откупуване на капиталните 

вложения и т.н.; по структура на инвестиране – за видовете ценни книжа в общия 

портфейл, за привилегированите акции в дадена емисия и др.; по равнище на 

възвръщаемост – минималната норма на печалба и др. 

Б. Към второто направление, имащо за цел превенция на някои рискове и 

компенсиране на причинени на организациите загуби, се отнасят такива методи като 

резервирането и застраховането: 

1. Резервирането е свързано със създаване на специални резервни фондове със 

собствени ресурси на самата организация, а в особени случаи (свързани със сигурността 

на цели отрасли или сектори на пазара като система) – с участието и на държавата. 

В зависимост от предназначението си резервните фондове могат да бъдат в 

натурална или в парична форма. 

Например, в селското стопанство кооперациите и фермерите създават натурални 

резервни фондове от семена, фуражи и др., с цел предотвратяване и покриване на 

възможни загуби при неблагоприятни природно-климатични събития. Съществуват и 

държавни стокови фондове за случай на природни бедствия. Особен интерес 

представляват държавните резервни фондове от селскостопански и други суровини, 

които се създават в развитите страни, с оглед регулиране структурата на търсенето и 

предлагането – възлов източник на социално-икономически риск. Пряката намеса на 

държавата в релативните отношения при цените се избягва. Изхожда се от това, че по 

причини, свързани и с предлагането, и с търсенето, пазарът сам трябва да формира 

временна равновесна структура между тях. 

В развитите страни само в изключителни случаи държавата се намесва в 

установяването на рационални съотношения на цените. Става въпрос за резервирането 

на стратегически суровини, прекомерното колебание на цените на които, особено 

внезапното спадане, може да обуслови елиминирането на редица производители със 

средна ефективност. Това обикновено води или до “тесни места” в производството, или 

до прекомерно повишаване цените на етапа на оживяване на производството. Затова под 

формата на коригираща политика се образуват държавни резервни фондове по списък от 
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стратегически продукти. Под формата на обновяване на резервите се интервенира на 

пазара в периодите на повишаване на цените с продажби по цени, по-ниски от борсовите. 

По-късно, когато икономиката попадне във фаза на рецесия и цените паднат, държавата 

попълва запасите си, купувайки споменатите суровини от номенклатурата на резерва на 

по-ниски цени. Макар, че основната цел не е осъществяването на положителна 

финансова разлика, тази транзакция, след като фондовете вече са формирани, не е 

свързана със сериозно бюджетно натоварване. 

Парични резервни фондове се създават на различни равнища с оглед евентуалното 

възникване на непредвидени разходи, резултат от изменения в цени, тарифи и плащания 

по различни договори, а така също с оглед възможността да възникнат разходи по 

ликвидиране на щети от природни бедствия, по допълнително появили се “тесни места” 

и др. 

За аналитика и организатора на ПДР е важно добре да разбира ролята на тези 

фондове в организациите. Не по-малко важно е да е наясно и с ролята на паричните 

фондове на национално равнище. Сред тях особено значение има валутният резерв на 

държавата, тъй като той има огромно влияние върху такъв синтезиран източник на 

рискове, каквато е структурата на търсенето и предлагането на валута, а оттук и на 

останалите финансови инструменти на пазара. 

По същество смисълът на съществуването на валутния резерв на държавата е в 

превенцията и компенсирането на евентуални разходи във валута, свързани с 

плащанията с чужбина. В България от въвеждането на Валутния борд през 1997 г., 

валутният резерв на държавата се държи в чужбина, в чуждестранни банки или както е 

прието да се говори той е “международен валутен резерв на държавата”. 

2. Застраховането като практика за превенция и компенсиране на загубите при 

“общуване” с риска обхваща защитата на икономическите интереси на организациите и 

гражданите за сметка на целеви парични фондове, формиращи се от изплащаните от тях 

застрахователни вноски (премии). То е своеобразно солидарно сътрудничество за борба 

с последствията от природни бедствия и др. случайни събития, а така също с 

противоречията, възникващи в обществото поради различни икономически интереси. 

Застраховането не покрива така наречените “слепи” рискове – ядрени, химически, 

военни и тези екологически и научно-технически рискове (например рисковете, 

породени от генното инженерство), които трудно могат да бъдат ограничени във времето 

и пространството, степента и цената им не са изчислими съобразно установените правила 

и не могат да бъдат обезщетени парично. Голяма част от тях са с малка вероятност, но 

със сериозни последици, т.е. такива, при които техническата страна на риска може да 

клони към нула, но икономическите и социални последствия са потенциално безкрайни. 

Застраховането изпълнява четири функции, пълноценното развитие на които е 

много важно за производството на сигурност в многообразието от рискове в 

съвременното общество. Тези функции са: рискова, превантивна, спестовна и 

контролна. 

Рисковата функция на застраховането се свежда до обезщетяването на понеслия 

загуба от риска. В рамките на тази функция се извършва преразпределение на събрания 

паричен ресурс между участниците в застраховането, съобразно последствията от 
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настъпването на рисковите събития. Рисковата функция е водеща функция в този 

механизъм, тъй като застрахователният риск като вероятност от загуби е непосредствено 

свързан с предназначението на застраховането да компенсира последиците от риска. 

Превантивната функция се свежда до финансиране за сметка на застрахователния 

фонд на различни мероприятия по създаването на условия, предпазващи участниците в 

процеса от ситуации и действия, водещи или подпомагащи рискови събития. 

Спестовната функция намира израз в това, че с помощта на застраховането се 

спестяват пари за запазване на стандарта на живот при пенсиониране, преждевременна 

смърт на застрахован член на семейството и др. 

Същността на контролната функция е в съблюдаването на ред при целевото 

формиране и използване на средствата, натрупвани в застрахователния фонд. 

Икономическите интереси като обект на застраховането (по повод на рисковете и 

последвалите щети) са свързани с: 

 живота, здравето, трудоспособността и пенсионното осигуряване на 

застрахованите лица (лично застраховане); 

 владеенето, ползването и разпореждането с имущество, в т.ч. с 

финансови ресурси и инструменти (имуществено застраховане); 

 компенсирането на причинени щети от застрахования по отношение на 

физически лица или на имущество на юридически и физически лица 

(застраховане на отговорности). 

Както се разбира, тези обекти са и основен критерий за класификация на 

застраховането на лично, имуществено и застраховане на отговорности. Те са предмет 

на специално изучаване – тук ще разгледаме само по- важните нови възможности, които 

представя застраховането като метод за производството на сигурност на организациите. 

В практиката растат потребностите от застраховане в случаи на пропуснати ползи, 

на неплащане от купувач на стока, престой на оборудване, промени във валутните 

курсове и много други, което оформя необходимостта от целенасочено и бързо развитие 

на множеството разнообразни финансови застраховки, все повече отделящи се в 

самостоятелен клас. Неговото формиране е на границата на имущественото застраховане 

и застраховането на отговорности. 

В тази област една от специфичните и важни форми на застраховане, която все 

повече придобива широко разпространение и в нашата икономика, е хеджирането – 

система от мерки, създаващи условия на предприемача да намали или изключи загубите 

от неблагоприятни бъдещи изменения във валутните курсове, цените на стоките, лихвите 

и др. Такива мерки са форуърдните операции, опциите и други. Хеджинговите операции 

не са практика на застрахователните компании, а на финансовите и кредитните 

институции, работещи на валутния пазар и борсата, както и на други организации във 

връзка с техни търговски сделки. 

Хеджирането на валутния пазар чрез опции, например, предоставя право на 

застрахования срещу определена опционна сума да купи (опция “coll”) или да продаде 

(опция “put”) предварително договорено количество валута в съгласуван срок, по 
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предварително фиксиран курс. Опционната сума (премия) е аналог на застрахователната 

премия. 

При това притежателят на опцията има право да избира дали да я осъществи, или да 

се откаже от нея в зависимост от това доколко са благоприятни за него измененията на 

валутния курс. Когато той се откаже от реализацията на опцията (ако очакваният ръст на 

валутния курс не се е осъществил), неговата максимална загуба се равнява на платената 

опционна премия. Тя е своеобразна цена за застраховането на валутния риск. 

Какво е различието на “хеджинга” от традиционните застрахователни договори? 

При традиционните договори, при настъпване на застрахователно събитие, 

застрахованият получава пълната или съответна част от сумата за щетата. При 

хеджирането чрез опции, когато събитието е настъпило, т.е. курсът на валутата е 

нараснал, притежателят на опцията получава не сума, компенсираща щета, а 

допълнителна печалба. И тя се равнява на стойността на купената валута по курса в деня 

на сделката (спот-курс в деня на сделката) минус опционната премия и стойността на 

валутата по договорената цена (договорения спот-курс). 

Трябва да се отбележи, че хеджирането, свеждащо се на практика до прехвърляне на 

риска върху друг, за разлика от традиционните застрахователни договори, невинаги е 

свързано с плащане на някаква застрахователна премия. Така при форуърдните 

операции, предвиждащи “купуване-продаване” на валута в предварително съгласувани 

срокове по фиксиран курс, застрахованият не прави никакви предварителни разходи. Тук 

в качеството на застрахован е така нареченият “спекулант”, който поема риска върху себе 

си, надявайки се да получи печалба. Това е характерна и важна особеност при работа със 

спекулативните рискове. 

Заедно със застраховането в практиката на “общуване” с риска широко се използват 

и такива негови разновидности като съзастраховането и презастраховането. 

С развитието на икономиката се увеличават броят, стойността и сложността на 

обектите за застраховане, расте размерът на риска, по който се прави една или друга 

застраховка. Оттук настъпването на застрахователното събитие все повече става 

сериозно изпитание за застрахователните компании, тъй като покриването на щетите 

понякога може да изземе значителна част от застрахователните резерви, дори от 

собствения уставен капитал на дружествата. А това естествено води към фалит. В тези 

условия застрахователните дружества си определят пределни размери на 

застрахователните суми (“лимити”, за което стана дума при лимитирането), по които 

могат да поемат отговорности, предоставяйки право на застраховащите се да отидат при 

други застрахователи с незастрахованата част от рисковете. Тази форма на застраховане 

се нарича съзастраховане. 

Недостатъците на този механизъм за превенция и компенсиране на загубите при 

управление на риска са свързани с необходимостта от подписване на застрахователни 

договори с различни застрахователни компании като правило и при различни условия и 

тарифи за застраховане. Не са по-малки трудностите пред застра-хования и при 

настъпване на застрахователното събитие, тъй като от всеки застра- ховател трябва да се 

търси това обезщетение, което той следва да изплати. 
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Недостатъците на съзастраховането се отстраняват чрез механизма на 

презастраховането. Неговата същност е в това, че застрахователната компания поема 

върху себе си отговорността върху цялата договорена сума по бъдещата възможна щета 

и вече от свое име влиза във взаимоотношение с други застрахователи, на които предава 

при договорени условия отговорността за част от риска. Това осигурява балансираност 

на застрахователните портфейли и финансова устойчивост на застрахователните 

операции. 

Например, водещите рискове, с които днес най-често се сблъскват компаниите, 

произвеждащи компютри, са дефицитът на интегрални схеми или пре- насищането на 

пазара и падането на цените. Тези два риска са с отрицателна корелация – ако възникне 

единият, другият е изключен. Портфейлният подход позволява компаниите да използват 

взетите мерки по някои от рисковете и за компенсиране на неблагоприятните 

последствия от други рискове. Създава се възможност за комплексност при финансиране 

на “общуването” с рисковете и намаляване общата им стойност за компанията. 

Анализираните по-горе характеристики на различните практики за превенция, 

намаляване и компенсация на загубите при рискови събития позволяват да направим 

извода, че всяко мероприятие, насочено към ограничаване на риска и на последствията 

от рискови събития, като правило има своята цена. И застраховането, и резервирането, и 

диверсификацията, и лимитирането, и дори хеджирането имат своята цена. Например, 

при хеджирането с опции на валутния пазар цената на снижаването на риска е 

опционната премия, при застраховането – застрахователната премия, при лимитирането 

– намаляването на възвръщаемостта на влаганите ресурси поради ограничаване и 

изключване от разглеждане на привлекателни варианти на решения и т.н. Опитът на 

водещите компании показва, че общата практика на “общуване” с рисковете е по-

ефективна, когато несвързаните помежду си рискове се обединят в единен “портфейл”, 

защото те по подобие на ценните книжа имат свои корелации. С други думи, от 

позициите на сигурността на организацията е изключително важно подходът “теория на 

портфейла ” на известния икономист X. Маркович да се прилага и към “портфейла на 

рисковете ”. 

Например, водещите рискове, с които най-често се сблъскват компаниите, 

произвеждащи компютри, са дефицитът на интегрални схеми или пренасищането на 

пазара и падането на цените. Тези рискове са със отрицателна корелация – ако 

възникне единият, другият е изключен. Портфейлният подход позволява компаниите 

да използват взетите мерки по някой от рисковете за компенсирането на 

неблагоприятните последствия от други рискове. Създава се възможност за 

комплексност при финансиране на „общуването“ с рисковете и намаляване на общата 

им стойност за компанията.  
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Тест по първи модул „Същност, основни принципи и методи за 

„общуване“ с риска в организациите“ 

1. Анализирайте текста: 

Едно от приложимите в много области определения за риска е като „възможност 

или вероятност за настъпване на събития или действия, водещи до отрицателни 

или положителни отклонения от очакваните резултати.” Определението дава 

възможност за уточняване на съдържанието на понятието в зависимост от целите 

и реалностите при изследването и управлението, където се използва. 

1.1.  Преобразувайте горното определение, ако: 

1.1.1.  рискът е свързан само със събития, от които се очакват отрицателни 

последици и загуби. Как се нарича такъв риск? 

__________________________________________________________ 

1.1.2. рискът е свързан със събития, които, ако се случат, се очакват само 

положителни последици, печалба. Как се нарича такъв риск? 

__________________________________________________________ 

1.1.3. рискът е свързан със събития, за които при реализацията, може да се 

предполага, както отрицателни, така и положителни последици. Как се нарича 

такъв риск? 

__________________________________________________________ 

2. В теорията на вероятностите и математическата статистика под 

„възможно събитие” и „случайно събитие” се разбира всеки факт, 

който в резултат на изпитание може да се случи, или да не се случи. 

Количествената мярка за възможност, се нарича „вероятност”. Тя е 

измерител на риска и се определя статистически като отношение на 

числото случаи, които благоприятстват дадено събитие, към общото 

число възможни изходи от изпитанието. 

2.1. Опитайте се, на база по-горното определение, сами да напишете 

формулата за определяне на P(A) - вероятността събитието А да се 

случи. Например, къщата да изгори в резултат на мълния, като: 



27 
 

- m е числото случаи, които благоприятстват събитието А да настъпи - например 

m попадения на мълнии в домове, предизвикали опожаряването им, които са 

регистрирани за определен период от време; 

- n e общото число изходи от изпитанието - например n застраховани домове от 

опожаряване в резултат на мълния: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2.2.  Решете пример за определяне на вероятността Р(А), ако от пожар 

в резултат на мълния през дадения период са застраховани 1000 

къщи, а се е случило следното: 

а) 3 попадения на мълнии в 3 къщи, довели до опожаряването им; 

б) 400 попадения на мълнии в 400 къщи, довели до опожаряването им: 

P(A) =______________________________________________________ 

Р(А) =______________________________________________________ 

2.3.  При коя от горните вероятности, според Вас, застраховането на 

домовете от пожар при мълния ще бъде изгодно за застрахователите 

и достъпно за клиентите, и при коя - не? 

_____________________________________________________ 

3. Обосновете правилното решение по предлагания по-долу казус, 

ползвайки количествената мярка за възможност (вероятнонст) от 

Теорията на вероятностите: 

Казус: „Руска рулетка. Револверът е с барабан със шест гнезда. Два патрона са 

поставени в две съседни гнезда на барабана. Гнездата са закрити от погледа Ви. 

След като завъртите барабана, поднасяте револвера към слепоочието си и 

натискате спусъка. Гнездото е празно - изстрел няма. Следва ли да завъртвате пак 

барабана, или вероятността да се спасите е по-голяма, ако натиснете веднага 

спусъка за второ изпитание?” 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Как се нарича графическото изразяване на зависимостта между 

вероятността от загуби и тяхната величина? 

а) Зона на риска; 

б) Крива на загубите; 

в) Област на риска; 

 

5. Представлява ли формирането на резервни фондове в 

организацията начин да се избегне настъпването на природно 

рисково събитие? 

а) Не; 

б) Да, ако размерът на фондовете съответства на размера на вероятните загуби; 

в) Да. 

 

6. Като количествен израз на степента на риска в социално-

икономическата дейност най-често се разглежда: 

а) Вероятността от възникването на рисково събитие в резултат на което са 

възможни загуби; 

б) Размера на възможните загуби; 

в) Произведението на а) и б) 

г) Разликата между вероятната печалба и възможната загуба. 

 

7. Отбележете кои от изброените начини за “общуване” с риска се 

прилагат с цел както на превенция, така и на компенсиране на 

загубите. 

а) Диверсификация на риска; 

б) Създаване на резервни фондове; 

в) Лимитиране на риска; 

г) Застраховане; 

д) Хеджиране. 

 

8. Дайте пример за риск, който се отнася към групата на 

иновационните рискове. 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

9. Коефициентът на риск от фалит при инвестиране в развитието на 

организацията се определя чрез: 

а) Отношението между максимално възможния обем на загубите и обема на 

вероятната печалба; 

б) Отношението между максимално възможния обем на загубите и размера на 

собствения капитал; 

в) Отношението между обема на вероятната печалба и обема на заемните 

средства. 

г) Крива на риска. 

 

10. В зоната на допустимия краткосрочен риск размерът на 

вероятните текущи загуби не трябва да превишава: 

а) Собствения капитал; 

б) Разчетената печалба; 

в) Очакваните ползи, включително до размера на пълния доход. 

 

11. Довършете изреченията: 

а) Използването на метода за диверсификация на риска има смисъл, когато 

опасните синергични фактори са  ___________________ един от друг; 

б) Пряко несвързаните помежду си рискове по подобие на ценните книжа 

имат свои корелации, поради което при “общуването” с тях е по-резултатно те да 

се обединяват в _______________________________________________ 

в) Икономическите интереси по повод на възможни щети като обект на 

застраховането са свързани с: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

г) Хеджирането е система от мерки, създаващи условия на предприемача да 

__________________________________________________________

от неблагоприятни бъдещи изменения във валутните курсове, цените на стоките, 

лихвите и др. 
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Втори модул „Експертни методи и анализи при риск от 

„шаблонно“ мислене и емоционални импулси при вземането на 

решения (икономически бихевиоризъм)  

Р. Георгиев, „Делови решения и сигурност на организацията“, С.2007, стр. 147 – 

171  

Теми: 

 “Капани” при вземане на индивидуални решения. 

 “Капани” при оценяване вероятностите на случайни събития. 

 Дисонанси след избора на решения. 

 Феномени при вземане на колективни решения 

Ключови понятия и термини: икономически бихевиоризъм, концепция за 

перспективата, концепция за съжалението, концепция за инертността и реактивната 

съпротива, концепция за закотвянето, евристика на репрезентативност, евристика на 

достъпност, илюзия за контрол, феномен на оценката на сложни събития, явления на 

прекомерна и на недостатъчна увереност, явление когнитивен дисонанс, явление 

поляризация на риска, group – think (груп – мислене), явление социална 

фасилитация, явление неадекватен обем и състав на участниците, конформизъм; 

Въведение 

През 80-те години на XX в. група учени икономисти, начело с Р. Талер и Г. Шифрин3 

анализират лавирането на фирмите между печалбата и неопределеността, прокарвайки 

си път ту с помощта на безпристрастни количествени оценки за риска, ту действайки под 

влиянието на емоционални импулси. За авторите капиталовият пазар е най-яркият 

резултат от такова съвместяване на един съзнателен и един не дотам съзнателен подход, 

т.е. пазар, който не функционира, съгласно изискванията, описани дотогава от 

теоретичните икономически модели. Те наричат това свое научно направление 

“финансов бихевиоризъм” 4 . След анализите на X. Саймън, който първи включва не само 

информационните, но и психологически фактори в теорията на вземане на решения в 

организациите (приносът му често се разглежда като “административен бихевиоризъм”), 

новото направление на Р. Талер и Г. Шифрин разширява и задълбочава съществено 

експертните методи и анализи по повод “шаблоните ” на мислене, отклоняващи 

поведението на хората от правилата и предписанията на нормативната теория на 

решенията. Тези методи и анализи са обединени под общото название “икономически 

бихевиоризъм“ и са насочени преди всичко към изследване на риска в момента “избор 

на решение и поведение”. 

Според Р. Талер и Г. Шифрин хората при избор често стават жертва на различни 

уловки от миналото – неприятни загуби, закъснели съжаления, раздробено отчитане на 

ситуации и т.н., което ограничава техните възможности в новите ситуации. Обикновено 

явление е например пълните хора умишлено да не се докосват до торти и сладкиши. По 

подобен начин много инвеститори гледат на акциите и къщите си като на спестовна 

                                                           
3 Thaler, Shefrin, An Economic Theory of Self-Control. – Journal of Political Economy, vol. 89, №2, 1981. 
4 От английската дума behavior, означаваща поведение като резултат от съзнателна мисловна дейност и 
под влиянието на емоционални импулси и интуиция.   
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касичка, която не може “да се пипа”, въпреки че чрез едни или други операции с тях биха 

могли да спечелят и да удовлетворят свои належащи потребности. 

Оттук авторите формират хипотезата за двойствената човешка психика. Според тях 

човешката личност, от една страна, планира дългосрочно и взема решения в полза на 

бъдещи интереси за сметка на бързото удовлетворяване на текущи нужди. Другата част 

от човешката личност обаче изисква удовлетворяване на текущите желания без отлагане. 

Тези две части са в постоянно противоборство. Чрез веднъж изграден стереотип на базата 

на натрупани минали съжаления, загуби, раздробено отчитане на ситуации и т.н. 

“плановикът” в човешката личност ограничава потреблението днес, като непрекъснато 

повтаря (в случая с капиталовия пазар): да харчиш дивиденти е добре, но да харчиш от 

капитала, е грях. Излиза, че продажбата на няколко акции и получаването на дивиденти 

само в теорията са абсолютно взаимозаменяеми източници за финансиране на 

потребителски разходи. 

Посочих примерите, за да може читателят по-добре да почувства колко опасни за 

ръководителите, експертите и организациите могат да бъдат такива “капани” в 

мисленето. Те могат да развалят всичко, започвайки от разработването на стратегията и 

завършвайки със създаването на нов продукт, нова услуга или впечатление. Макар никой 

да не може да се избави напълно от дълбоко вкоренените в съзнанието грешки, 

разпознаването на често срещаните “капани” в мисленето е от изключително значение за 

сигурността. Известна е крилатата фраза, че “най-добрата ни защита срещу опасностите 

е да сме осведомени за тях”. Мениджърите и експертите, добре усвоили кои са тези 

“капани”, в какво се състои същността им, проявяват повече творчество, по-бързо се 

ориентират и реагират в обстановката, чувстват повече увереност в това, че решенията 

им са разумни, а информацията, предоставена от подчинени и колеги – с по-ясни 

характеристики за точност и надеждност. (Георгиев, 2005) 

“Капани” при вземане на индивидуални решения 

“Теориите на избора в най-добрия случай са приблизителни и несъвършени” – 

пишат известните учени Д. Канеман и А. Тверски (Канеман, 2012). Изборът е процес 

конструктивен, но и ситуационен. Сблъсквайки се със сложен проблем, хората използват 

приблизителни и откъслечни сметки. На базата на многобройни психологически 

експерименти те разработват концепцията за перспективата, описваща цял клас 

отклонения в поведението на хората, избиращи решение в условията на риск и 

неопределеност, от препоръките на нормативната теория на решенията. 

Първото отклонение, установено в резултат на експеримента, е, че хората отдават 

по-голямо значение на загубите, отколкото на придобивките, даже когато те са еднакви 

по величина. Загубите винаги им се струват по-големи от придобивките. Например, нас 

повече ще ни огорчи загубата на 100 €, отколкото ще ни зарадва придобивката от 100 €. 

Отношението към загубата се проявява в т.нар. ефект на собствеността, според който 

загубата на някакъв предмет се усеща от хората по-силно, отколкото неговото 

придобиване. Така човек обикновено се стреми към продажба на свои предмети (напр. 

лека кола) на по-висока цена от тази, която сам би платил за тях, ако те не му 

принадлежаха. Естествено е да се предположи, че в този случай продавачът усеща 

продажбата като раздяла с ценен за себе си предмет и затова я разглежда като загуба. От 

друга страна, за купувача този предмет все още няма същата висока ценност и затова той 

разглежда придобиването му като придобивка от друга величина. Тъй като и в двата 
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случая става дума за един и същи предмет, то обективната стойност на загубата (за 

продавача) и придобивката (за купувача) би трябвало да са еднакви. Но в резултат на 

посочените причини субективната стойност на загубата обикновено се оказва по-

висока от субективната стойност на придобивката. Ценността на загубите субективно 

се завишава в сравнение с ценността на същото количество придобивки. 

Много фирми използват това явление, като предлагат стоките си с изпитателен срок. 

Притежаването на предмета субективно повишава неговата ценност, поради което 

купувачът по-трудно се разделя с него след някакъв срок на владеене. 

Ефектът на собствеността е причина за противоречие, което се появява при всички 

преговори. Съвместният договор, подписван при преговорите, обикновено се разглежда 

от една от преговарящите страни като загуба, а от друга – като придобивка, даже когато 

той е еднакво изгоден и за двете страни. 

Второто отклонение, установено от Канеман и Тверски, е свързано с това, как 

отношението на хората към риска зависи от термините с които се формулира задачата на 

избора. Нека разгледаме два примера, разработени от авторите на подхода. 

 

Първи пример. На участниците в експеримент се предлага да направят избор 

между алтернативите А и В: 

Алтернатива А (рискова): Вие можете да получите 1000 € с вероятност 0,5 и със 

същата вероятност да не получите нищо. 

Алтернатива В (гарантирана): Вие със сигурност ще получите 500 €. И при двата 

варианта имаме еднаква величина на очакваната полезност от плюс 500 €, а 

именно:1000.0,5+0.0,5 = 500.1,0. 

Ето защо от теоретична гледна точка отговорите на хората би трябвало да бъдат 

разделени поравно. При експеримента обаче се оказва, че значително по- голям брой 

участници се отказват да рискуват и предпочитат гарантираната придобивка. В случая 

експериментът показва избягване на риска. 

Втори пример. На участниците в експеримент се предлага да направят избор 

между алтернативите С и D: 

Алтернатива С (рискова): Вие можете да загубите 1000 € с вероятност 0,5 и със 

същата вероятност да не загубите нищо. 

Алтернатива D (гарантирана): Вие със сигурност ще загубите 500 €. 

        В този случай повечето от участниците в експеримента избират алтернативата С. 

Те са съгласни да рискуват, за да избегнат гарантираната загуба от 500 €, макар че и 

тук двата варианта имат еднаква очаквана полезност (степен на удовлетворение) от 

минус 500 €, а именно: -1000.0,5 + 0.0,5 =-500.1.0. 

В случая експериментът показва предпочитане на риска. 
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Изводите от двата примера потвърждават общия извод, че това, как е формулирана 

задачата на избора, влияе върху предпочитанията на вземащите решения и тяхното 

отношение към риска. Ако задачата на избора се представя с термините на придобиване, 

то хората избягват риска и обратно – ако задачата на избора се представя с термини на 

загуба, то хората предпочитат да рискуват. Това явление авторите наричат “ефект на 

обременяването”. 

Ефектът на обременяването спомага по-добре да се разбере защо хората имат едно 

или друго поведение при рискова ситуация. Той има не само теоретическо значение – с 

негова помощ може да се предскаже поведението на хората при вземане на решения от 

гледна точка на това, как е формулирана задачата. Ако тя е 

формулирана с термини на придобиване, в повечето случаи лицата ще бъдат склонни 

към пренебрегване на риска. Ако пък задачата е формулирана с термини на загубите, по-

скоро ще е налице обратна тенденция – стремеж към рискуване. В крайна сметка може 

не само да се предскаже поведението на хората, но и чрез информация да се влияе върху 

него, т.е. да се измени видът на обременяване в зависимост от това, какво искаме да е 

решението – рисковано или предпазливо. 

Третото отклонение от нормативните схеми при избора на решение, обяснено от 

Канеман и Тверски, се свежда до отношението на хората към самата вероятност да се 

постигне един или друг резултат. Авторите установяват, че хората са склонни да 

преувеличават ниските вероятности и да недооценяват средните и високите вероятности 

на значими за себе си резултати. Това явление може да се нарече ефект на 

субективността при възприемането на малки, средни и високи вероятности. 

Показателни за неговото съществуване са два примера. 

Първи пример. На участниците в експеримент се предлага да направят избор 

между алтернативите Е и G: 

Алтернатива Е (ниска вероятност на придобиване на нещо съществено): Вие 

имате шанс 1 на 1000 да спечелите 5000 €. 

Алтернатива G (гарантирана малка придобивка): Вие ще получите 5 €. 

Повечето хора, на които се предлага тази задача, избират вариант Е, т.е. 

предпочитат да рискуват, макар че очакваната полезност и при двата варианта е 

еднаква. Тя е плюс 5 € (5000.0,001 + 0.0,999 = 5.1,0). 

Втори пример. На участниците в експеримент се предлага да направят избор 

между алтернативите Н и К: 

Алтернатива Н (ниска вероятност за загуба на нещо съществено): Вие имате шанс 

1 на 1000 да загубите 5000 €. 

Алтернатива К (гарантирана малка загуба): Вие ще загубите 5€. 

Сега повечето участници избират алтернативата К, т.е. отказват се да рискуват, 

макар че и тук очакваната полезност за двата варианта е еднаква и е равна на минус 5 

€ (-5000.0,001 + 0.0,999 = -5.1,0). 
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Тъй като очакваната полезност е еднаква и при двете алтернативи, то участниците 

и в първия, и във втория пример (експеримент) би трябвало да се разделят на по две 

приблизително еднакви групи по предпочитания. Това обаче не се получава. 

Обяснението е, че хората в процеса на избора подсъзнателно дават нова, различна 

от истинската, оценка на малките вероятности (0,001) да се получи голяма придобивка 

или загуба. Очакваната полезност (степен на удовлетворение) от алтернатива Е 

субективно нараства и не е еднаква с тази от алтернатива G, а очакваната полезност от 

алтернатива Н субективно намалява в сравнение с тази на алтернатива К. 

Концепцията за перспективата, убедително разкриваща склонността да се завишава 

вероятността от рискови събития, свързани с големи загуби, е силен фактор в рекламите 

на застрахователния бизнес, където хората доброволно плащат значителни суми, за да се 

предпазят от вероятни случайни събития. 

Друга концепция е концепцията за съжалението, разработена от психолога Д. Бел 

и икономистите Г. Луме и Р. Сегден. Тя може да се разглежда като понататъшно развитие 

и обогатяване на концепцията за перспективата и се основава на следното5. 

Първо, много хора след вземане на решение изпитват закъсняло чувство на 

съжаление, появяващо се в резултат на размисъл за активите, които биха могли да 

притежават, ако бяха взели правилно решение. 

Нека си представим следната ситуация, подобна на тази, в която се бе озовала 

неотдавна българска компания. Преди десет дни след дълги колебания вие решавате 

да продадете по 10 лева акциите на БТК АД, които притежава вашата организация. 

Днес сутринта узнавате, че акциите вървят вече по 11 лева, а цената на тези, които сте 

купили с приходите от продажбата, е спаднала. Как бихте реагирали на такава 

неприятна новина? 

Някои биха се упрекнали, че не са проучили достатъчно състоянието на 

компаниите, други, че са проявили слабохарактерное и т.н. Най-добрата реакция би 

била да си обещаете в бъдеще да не вземате прибързано (в спешен порядък) такива 

решения, които се отнасят до дългосрочно инвестиране, колкого и привлекателна да 

ви се струва идеята, появила се в момента. 

По принцип съжалението съществува, защото хората често оценяват качеството на 

своите решения не от гледна точка на това, как действително се е стигнало до такъв 

избор, а от позицията, какво биха постигнали, ако не бяха сгрешили. Това явление може 

да се нарече мираж на контрафактите, тъй като е основано не на реални, а на 

въображаеми събития. 

Второ, хората често не само изпитват закъсняло чувство на съжаление, но и се 

опитват да си представят, да прогнозират съжалението си още преди да са направили 

избора. За да докаже извода си, Д. Бел предлага да анализираме избора между 

алтернативата “спекулативна сделка, при която можем да спечелим 10 000 € или нищо” 

(вероятността е 0,5), и алтернативата “гарантирана придобивка от 4000 €”. Болшинството 

хора ще изберат втората алтернатива. Налице е същата тен-денция към избягване на 

                                                           
5 D. Bell, Risk Premiums for Decision Regret. – Management Science, vol.29, №10, 1983 
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риска, която бе описана при концепцията за перспективата. Тук обаче отклонението от 

рационалния избор се обяснява от друга гледна точка, а именно чрез страха от 

разочарование, което може да изпитате, ако направите неподходящ избор. В случай че 

не постъпите като повечето хора, а изберете риска и след това загубите, вие можете да 

изпитате съжаление за това, че сте били алчен. Няма гаранция обаче, че ако изберете 

4000 €, както са направили другите, а се “изтегли” вариантът 10 000 €, ще избегнете 

упрека си в “презастраховане”. Интересно, колко бихте платили никога да не разберете 

добре ли прогнозирате вълненията си? 

По такъв начин концепцията за съжалението, като обогатява концепцията за 

перспективата, обяснява много неща от политиката към диверсификация на акциите на 

инвеститорите на фондовия пазар. 

Друга група от “капани” при индивидуално вземане на решения са описани от 

концепцията за инертността и реактивната съпротива при избора6. Тя обяснява два 

вида отклонения. 

Първият вид е свързан с това, че хората често надценяват значението на 

тази алтернатива или идея, която първа е възникнала при решаване на проблема. Точно 

затова те просто “не си правят труда” да търсят други варианти. С нея и приключва 

процесът на вземане на решения. А когато се генерират нови идеи за решаването на 

проблема, то те се оценяват от гледна точка на достойнствата на първата алтернатива. 

Естествено е, че тази оценка носи критичен, предубеден характер, което е и причина 

допълнителните идеи да се отклоняват и да се утвърждава първата алтернатива. 

Често срещана ситуация е хората трудно, без желание, да променят първоначалната 

си оценка за вероятността от постигане на ефект от едно или друго решение, даже когато 

са получили коригираща информация. Става дума за доказана на базата на изследвания 

тенденция началните оценки на вероятностите да се променят по-бавно, отколкото 

изискват новите условия. Ако такава промяна все пак настъпи, то съгласно 

изследванията това става при многократно (от 2 до 5 пъти) получаване на нови факти за 

случайното събитие. 

Вторият вид отклонения е свързан с двояката реакция на човека при външен натиск, 

ограничаващ свободата му на действие. От една страна, тя се свежда до стремежа му да 

вземе именно това решение, да извърши именно това действие, към което са насочени 

ограниченията и забраните. Субективната ценност и привлекателност на такива 

“забранени” решения може да бъде значително по- висока от обективната на всяко едно 

друго решение на проблема. От друга страна, ако на човек усилено, но неаргументирано 

му се препоръчва някакво решение, то възниква реактивна съпротива срещу него. В този 

случай субективната ценност на такова решение рязко пада, макар че то може да е най-

доброто. 

Тези отклонения от рационалния избор при външен натиск са свързани и с личното 

качество “склонност към риск”, различно при отделните личности, но и винаги 

свеждащо се до стремеж да се избегне цялата отговорност при несполука. В условията 

на доброволен или натрапен избор възниква различно отношение, различна склонност 

към риска. То се изменя в зависимост от това, как човек се е отзовал в проблемната 

                                                           
6 А. Карпов, Психология менеджмента, М. 2003 
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ситуация. Ако той доброволно си поставя цели и взема решения за тяхното достигане, то 

неговата склонност към риск се увеличава. В тези случаи хората възприемат риска 

положително и са готови да се “преборят” с него заради възможността да постигнат 

значителни за себе си цели. И обратното. 

Отчитането на асиметрията, с която се възприема рискът при доброволен и при 

натрапен избор, е едно от най-важните изходни условия за формирането на такава 

организационна култура във фирмите – организационна структура и процедури, 

критерии при разпределение на ресурси и възнаграждения, критерии за растеж, 

съзнателно ролево моделиране и обучение и т.н., – която гарантира успеш- ност както на 

личността, така и на организацията. 

При организиране на процесите на вземане на делови решения в конкретните 

условия е полезно да се отчитат и изводите на концепцията за закотвянето7. Същността 

й описва как хората в процеса на избор, без да подозират, могат да се привържат към 

някакво мнение или оценка, дадена от някого преди и играеща ролята на “котва”. 

Във връзка с това интерес представлява следният експеримент, при който 

участниците са разделени на две групи. 

Пред първата група се завърта рулетка, която е разграфена на сектори с числа. 

Стрелката се спира на числото 65 и на групата се задава въпросът: „Повече или по-

малко от 65% е присъствието на африканските страни в ООН?” По- голямата част от 

участниците е убедена, че е по-малко. Следващият зададен въпрос е: “Колко 

африкански страни са в ООН?” Всеки от участниците изказва своето мнение и дава 

своята оценка. 

Аналогични въпроси се задават и на втората група. Разликата е единствено в това, 

че при нея стрелката на рулетката се спира не на 65, а на числото 10. 

Резултатите от експериментите показват, че отговорите на втория въпрос в двете 

групи се различават съществено. Оказва се, че повечето участници в първата група 

(където се пада числото 65) отговарят, че в ООН африканските страни са около 45%, 

докато по-голямата част участници във втората група (където се пада числото 10) 

посочват около 25%. 

При положение, че участниците в експеримента са еднакво некомпетентни по 

зададените въпроси, единствената причина за огромната разлика в отговорите им са 

различните подадени величини, или “котви”: на първата – 65, а на втората – 10. Счита 

се, че именно те са повлияли на отговорите независимо от това, че участниците 

напълно са съзнавали случайността на избора. 

Ефектът на закотвянето се наблюдава не само в изкуствени и далечни от 

действителността експерименти, но и в реалния живот на организациите. Например, 

даден вид бюджетни разходи през текущата година могат да станат тип “котва” за 

определянето на аналогични разходи за следващата. Някои автори привеждат също 

                                                           
7 С. Плаус, Психология оценки и принятия решений. М. 1998 
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пример, че ако в членовете на закона, описващи наказания, по-тежките мерки 

предхождат по-леките, то съдиите по-често произнасят по-тежки присъди. 

Многократни потвърждения на концепцията на закотвянето се наблюдават в 

практиката при оценка на сгради, съоръжения и други недвижими имоти. 

Авторът сам се е сблъсквал в работата си с множество такива случаи. Преди 

години на група експерти бе предложено да оценят сграда, обявена за продажба. 

Официално сградата бе вече оценена от опитни специалисти за 160 000 €, но оценката 

бе скрита от експертите. На всички експерти бяха раздадени абсолютно идентични 

документи по оценката с единствената разлика, че им бяха посочени различни цени, 

които уж били препоръчани от други вещи лица. Цените варираха от 120 000 до 140 

000 €. След оглед на сградата експертите трябваше да предложат своя цена. Оценката 

им съществено се различаваше от официалната (колебаеше се от 115 000 до 135 000 €) 

в зависимост от “експертната” оценка, подадена им преди това. С други думи, тази 

оценка (“котвата”) е привличала вниманието на експертите през цялото време на 

работата им, отвличайки ги от реални фактори, влияещи на стойността на сградата. 

Капанът “закотвяне” е много силен фактор, който забележимо влияе върху избора 

на алтернатива. За да се освободи от това “привързване”, ръководителят трябва осъзнато 

и критически да се отнася към всяка предварителна оценка, независимо доколко 

правдоподобна изглежда тя. 

“Капани” при оценяване вероятностите на случайни събития 

“Капани” съществуват и при оценяване от експертите и специалистите на 

вероятностите и изходите от случайни събития. Оценките обикновено се основават на 

прости правила, или евристики, прилагани при подготовката на алтернативите. Чрез тях 

съществено се съкращават времето и усилията в сравнение с изискваните при 

рационалния избор процеси по събирането и обработването на информация. 

Евристиките дават добри резултати, особено в случаите, когато не се изисква висока 

точност на решенията. Прилагането им обаче вместо “точни измервания” води до 

сериозно изкривяване на оценките и до грешни решения. Затова е много важно 

евристиките при оценките да бъдат добре изучени и описани. 

Една от тях е евристиката на репрезентативност (Бернстайн, 2000). Нейната 

същност е, че хората приемат за по- представителни и често завишават оценките на 

вероятностите и изходите от онези случайни събития, които в по-голяма степен 

съответстват на техния личен опит и виждания. С други думи, за репрезентативно се 

приема това, което съответства на опита. Какви са възможните илюзии при 

прилагането на тази евристика? 

Първо, според изследванията хората в много случаи оценяват по-високо 

вероятността от частни и конкретни събития в сравнение с общи и абстрактни. Ако 

събитието А е частен случай на събитието В, то вероятността от събитието А по 

парадоксален начин може да се оцени като по-висока от тази на събитие В, макар да е 

очевидно, че това противоречи на здравия смисъл и основните принципи на теорията на 

вероятностите. Като пример Канеман и Тверски посочват резултатите от проведен от тях 

експеримент, където неговите участници оценяват по-високо възможността даден 
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тенисист да загуби първия сет на турнира в Уимбълдън и да спечели мача от 

възможността просто да загуби първия сет. Първото събитие е частен случай на второто, 

по-общо събитие. По същата причина хипотезата “ответникът е напуснал мястото на 

престъплението, изплашен от възможно обвинение за убийство” се оценява като по-

вероятна от по-общата хипотеза “ответникът е напуснал мястото на престъплението”. 

Второ, счита се, че последователността на случайни събития е „локално 

репрезентативна”, т.е. че неголеми извадки от изходите на тези събития притежават 

същите характеристики, които се отнасят за по-голямото множество от събития. Това 

явление на шега може да се нарече “закон ” наметките числа, аналогично на закона на 

големите числа, който гласи, че средните характеристики на ред случайни събития 

постепенно се приближават до техните “истински” числови характеристики при 

безкрайно увеличаване на обема на извадката. 

Например в експеримент на участниците е предложено да запишат случайното 

редуване на “ези” и “тура”, което по тяхно мнение може да се получи при няколко 

бъдещи хвърляния на монетата. Резултатът бил, че участниците са се старали да 

придадат на прогнозираната последователност колкото може по-случаен и 

непредсказуем вид. С други думи, те са се стремели да изключват дългите редици от 

един и същи изход, макар че в действителност такава последователност не е по-малко 

вероятна от всяка друга. При хвърляне на монетата могат да се срещнат фрагменти, 

които изобщо не изглеждат случайни, но на участниците интуитивно им се струва, че 

случайните изходи трябва “сами да се коригират” и една последователност 

непременно трябва да се смени от Друга. 

Аналогично по-голямата част от участниците в друг експеримент посочили, че 

при следващо раждане на момчета и момичета последователността МЖЖМЖМ е по-

вероятна от МММЖЖЖ. Това е равносилно на приемането, че примерната 

комбинация от печеливши числа в тотото 3, 15, 20, 2, 42, 9 е по- вероятна от 1,2, 3, 4, 

5, 6, макар че в действителност те са равно вероятни. В тези случаи хората отново се 

намират в плен на опита си, който ги заблуждава, че децата от един пол не се раждат 

по ред, както и че печелившите числа не са поредни. 

Подобно на тези примери евристиката на репрезентативността често кара хората да 

правят грешката на играча, който вярва, че след серията загуби задължително трябва да 

следва печалба, макар че в действителност вероятността за печалба изобщо не зависи от 

броя предхождащи загуби. Например, ако след няколко хвърляния на монетата се пада 

“ези”, то повечето са убедени, че при следващо хвърляне най-вероятно ще се падне 

“тура”, при това тази увереност нараства колкото повече пъти подред се пада “ези”. 

Такава грешка на играча често се наблюдава в хазартните игри, спорта, бизнеса и 

всекидневието. Хората необосновано завишават вероятностите на случайни събития, 

каквито отдавна не е имало и които по тяхно мнение са длъжни всеки момент да се 

случат. 

Често срещана грешка на играча е и т.нар. грешка на горещата ръка. Тя се състои в 

надценяване на шансовете за успешен изход на случайно събитие, когато “играта върви”. 

Играчът емоционално се „заразява” и по време на следващите “партии” на играта 

субективно завишава вероятността от своята печалба. С този ефект е тясно свързано 

явлението любимата алтернатива на ръководителя. Ако някое решение или оценка са 

се оказали сполучливи, то те емоционално се закрепят към опита на човека. Затова 
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занапред това решение или този начин на оценяване става любим начин за действие в 

сходни ситуации и нещо повече – той започва неоправдано да се пренася и върху 

ситуации, изискващи вземането на съвсем други решения. 

За да не попадаме под влиянието на “закона” на малките числа или грешките на 

играча, постоянно трябва да помним, че ако разглеждаме независими случайни събития, 

то предходните изходи по никакъв начин не влияят на бъдещите. Затова вероятностите 

на следващите събития трябва да се оценяват така, сякаш се случват за първи път, т.е. 

независимо от предходните изходи. 

Трето, евристиката на репрезентативността може да доведе и до грешки в 

прогнозирането на изходите на едно или друго събитие, известни още като грешки от 

“нерегресивнапрогноза”. Явлението се състои в следното. Ако някакво събитие доведе 

до неочаквано високи или съответно ниски резултати, които съществено се отличават от 

нормите, то в бъдеще хората са склонни да преоценяват значението на този изход, 

вземайки го предвид в прогнозите си като много важна информация. При това те често 

забравят за съществуването на такова статистическо явление, каквото е регресът към 

средното, т.е. че “аномалните” резултати неизбежно се сменят с “нормални” изходи, 

които са по-близки до средните значения. 

Грешките от “нерегресивна прогноза” често се срещат в деловия и личния живот на 

лицата, които придават прекадено голямо значение на различните “кризисни” моменти 

от типа: рязко спадане на курса на валутите или търсенето на продукцията, внезапен ръст 

на престъпността или заболяванията, рязка и неочаквана промяна на времето и т.н. В 

действителност тези явления най-често възникват като резултат от стихийно действие на 

случайни обстоятелства, а не на някакви определени закономерности. Затова при 

оценяване последствията на алтернативите или изходите на такъв род събития е 

наложително да се помни, че след забележителни, ярки или необикновени резултати като 

правило следват по-осреднени и обикновени, т.е. събитията обикновено се връщат към 

нормата си. Нашата увереност в един или друг изход следва да се усилва само ако новият 

ред от събития по някакви съществени признаци се различава от предишните. 

Сред факторите, влияещи върху оценката на вероятността на случайните събития, 

която прави вземащият решение, важна роля играе евристиката на достъпност 

(Канеман, 2012). Нейната същност е, че човек често оценява вероятността на събитията 

в зависимост от това, доколко лесно тези или подобни на тях събития ни идват наум, 

представят ни се или изплуват в паметта. По принцип тази евристика би трябвало да 

работи добре, тъй като най-често случващите се и следователно по-вероятни събития 

обикновено по-лесно се припомнят и представят, отколкото редките и по-малко вероятни 

събития. Но понякога евристиката на достъпността води и до систематически грешки в 

оценката на вероятността за събитията. Работата е там, че някои събития ги оценяваме 

като по- вероятни не защото се случват по-често или се различават по съществени 

признаци от предишен ред от събития, а с влиянието на други съвсем различни фактори. 

Например събитието за нас може да е по-достъпно и затова да ни се струва по- вероятно, 

ако се е случило неотдавна, оставило е след себе си ярко впечатление или ни е оказало 

силно емоционално въздействие. Изследвайки това явление по- задълбочено, 

психолозите са си задавали въпроса, в кои случаи евристиката на достъпността води до 

грешно оценяване на вероятностите. Изводите са следните. 
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Първо, хората оценяват случайните събития като по-вероятни и правдоподобни, ако 

те по-бързо и лесно изплуват в паметта. Струва ни се, че по-малко вероятни събития се 

случват много често, ако сведенията за тях постоянно се “мяркат” в средствата за масова 

информация, упоменават се в реклами или се разпространяват като слухове. От друга 

страна, имаме усещането, че често случващи се събития са по-малко вероятни или даже 

невъзможни, ако за тях малко се говори, пише, т.е. информацията за тези събития е по-

малко достъпна и се среща рядко. 

Второ, евристиката на достъпност води до грешни оценки, когато за едно събитие е 

по-сложно да се измисли пример, отколкото за другото. 

В експеримент (Бернстайн 2000) участниците били попитани: “Кои думи са по-

често срещани в типов текст на английски език – думи, които започват с буквата к, или 

думи, в които буквата к е на трета позиция?” По-голяма част от участниците уверено 

отговорили, че думите, започващи с к, се срещат по-често, макар че всъщност в 

английския език думите, в които буквата к е на трета позиция, са около три пъти 

повече, отколкото думите, започващи с к. Причината е в това, че хората по-лесно си 

спомнят примери с думи, започващи с някаква буква, отколкото с думи, в които тази 

буква е по средата. 

Трето, евристиката на достъпност води до грешки, когато някои примери или 

ситуации визуално се възприемат по-лесно от други. Например две аналогични задачи, 

имащи обективно едно решение, субективно се възприемат от хората по различен начин 

и това води до различни отговори, ако едната от тези задачи е представена по-удобно, 

разбрано и достъпно за зрително възприемане, отколкото другата. В отделните случаи за 

тази цел могат да се използват разнообразни методи за визуализация, такива като схеми, 

рисунки, графики, таблици, диаграми. От всичко това следва, че в много случаи с 

решението на задачите може да се манипулира, като просто се променя тяхното визуално 

представяне. 

Четвърто, събитията се оценяват като по-вероятни, ако по-лесно можем да си ги 

представим. Например, ако на група участници се предостави някакъв сценарий за 

развитие на събитието и те бъдат помолени да си представят събитието с всички 

подробности, то именно този сценарий ще се оценява от мнозинството на групата като 

по-вероятен, отколкото другия преди експеримента. Напълно ясно е, че в този случай не 

съществуват никакви обективни основания за промяна на оценката. Всичко се свежда до 

точността на представата. Тя и силата на въображението правят събитието в съзнанието 

на лицето по-достъпно и затова се създава впечатлението, че това събитие е по-вероятно. 

Използвайки това явление, могат да се “натрапват” на въображението на други хора 

такива събития или сценарии, вероятността на които е желателно да се увеличи и, 

обратно, да се оставят в сянка такива, вероятността на които трябва да се понижи. По 

такъв начин се появява възможност да се влияе върху поведението на лицата и групите, 

вземащи решения. 

Изследванията доказват, че проявите на евристиката на достъпност притежават 

сложна природа. Въображението повишава оценката на вероятността само на такива 

събития, които можем да си представим относително лесно. Ако е сложно да се 

представи събитието на база на едно или друго описание, то това води до понижаване на 

субективната оценка на неговата вероятност. Освен това оценката на вероятността за 

събитието може да остава много ниска, ако това събитие за човека има крайно негативно 
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значение, например големи загуби, болести и т.н. Също така се установява, че в по-

голямата част от случаите оценката на вероятностите за такива събития не се променя 

даже след като хората бъдат помолени детайлно да си представят последиците от тях. 

Пето, върху оценките и мненията на хората влияе яркостта и жизнеността на 

информацията за събитието. Това явление е тясно свързано с евристиката на достъпност 

и е наречено ефект на яркостта. Експериментите доказват, че хората, вземайки 

решения, в по-голяма степен се намират под влиянието на ярката и конкретната, 

отколкото на бледата и абстрактната информация. Богато на багри описание на малко 

вероятни и неправдоподобни събития прави по-силно впечатление, отколкото 

безцветното и бедно описание на достоверни събития. Силата на ярката информация 

широко се използва от рекламните агенции, политиците, юристите, предприемачите, 

които се стремят да повлияят върху решенията на други хора – купувачи, избиратели, 

съдии, бизнес партньори и др. Всичко се свежда до това, че ярката информация е по-

достъпна за възприятието, лесно се запомня и възпроизвежда. Затова събитията, 

отразявани с такава информация, се оценяват като по-вероятни. 

Ако искаме да създадем условия за качествени делови решения, при оценяване на 

вероятностите на две или повече събития е необходимо те да се “уравнят” по степен 

яркост и нагледност на описанието. Същевременно, нарочно усилвайки или намалявайки 

яркостта и нагледността на съответните описания, ние можем да повлияем върху 

възприемането на някои по-сложни събития, а следователно и върху оценката на тяхната 

вероятност. 

Субективната оценка на вероятността на случайното събитие зависи и от това, 

доколко самият човек вярва, че със своите действия може да повлияе върху изхода на 

дадено събитие. С други думи, нашата оценка като експерти или ръководители за 

вероятността на едно или друго събитие зависи и от нашата вяра, доколко събитието 

може да се контролира8. При това са възможни два варианта. Първо, ако изходът на 

събитието е желателен за нас, то колкото повече вярваме в неговата контролируемост, за 

толкова по-вероятно го смятаме. Например, ако ние действително можем да влияем на 

поведението на своя успешен досега бизнес партньор, то ние достатъчно високо ще 

оценим и вероятността за сключване на изгодна сделка с него. Второ, ако изходът на 

събитието не е желателен за нас, то колкото повече вярваме, че контролираме това 

събитие, толкова повече оценката ни за вероятността на събитието субективно ще се 

снижава. Например при икономика в криза вероятността за загуба на всички вложени от 

нас средства (фалит) ще се оценява по-ниско, ако вярваме, че знаем как да се разпоредим 

с тях. 

Разбира се в много ситуации такива оценки за вероятностите са адекватни, тъй като 

човек, имащ възможност по определен начин да влияе върху хода на събитията, 

действително прави положителния изход по-вероятен, а отрицателния – по-малко 

вероятен. Но не са редки и случаите, когато нашата вяра в контролирането на събитията 

се оказва илюзия. Ние искаме да вярваме в това и като следствие необосновано 

преувеличаваме своите възможности. В такива случаи, когато става въпрос само за 

илюзия за контрол, хората грешно оценяват вероятностите на случайните събития – 

техните оценки се оказват завишени или занижени. 

                                                           
8 Современная психология. Справочное руководство. М. 1999 
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Във връзка с това бил проведен интересен експеримент, където участниците били 

разделени на две групи, като и в двете е предложено те да си закупят билет от 

лотарията на стойност 1 $, с който биха могли да спечелят 50 $. Разликата се състояла 

в това, че участниците от първата група си избирали билет сами, а от втората всеки от 

тях е получавал билета си чрез случаен избор от организаторите на експеримента. 

Участниците са помолени да отговорят на въпроса: “На каква цена бихте се съгласили 

да продадете своя лотариен билет, при положение че купувачът е готов да плати по-

висока от първоначалната цена, т.е. от 1 $.” Оказало се, че участниците в първата група 

(които сами избирали билетите си) назовали средна цена 8,67 $, докато участниците 

във втората група (които получили билетите си от организаторите) – едва 1,96 $. 

Според организаторите на експеримента разликата в отговорите се дължи на това, че 

“изпитваните”, които сами са си избирали билета, са завишили вероятността за 

печалба, тъй като се намирали под влияние на илюзията, че контролират или влияят 

върху изхода на лотарията. 

Като цяло е доказано, че илюзията за контрол обикновено възниква в повтарящи се, 

но случайни по своята природа ситуации, например в хазартните игри. Случайни по 

своята природа са и много повтарящи се ситуации в конкурентната борба и в 

потребителското търсене. Това неминуемо води до грешки при подготовката и избора на 

делови решения. Често срещан случай е например ръководителят да създава сред 

експертите и специалистите илюзия, че контролира всички събития в дадена сфера, в 

резултат на което предлаганите от тях решения не намаляват, а увеличават риска. 

Както бе нееднократно отбелязвано, голяма част от събитията, които трябва да се 

оценят при вземане на делови решения, са сложни по характер. Известно е от теорията 

на вероятностите, че случайното събитие се нарича сложно, ако се състои от няколко 

прости събития. При това, ако сложното събитие може да се сведе до случването на 

всички прости събития, то събитието се нарича произведение на тези събития. Например, 

ако събитието А се свежда до падането на “ези” при първото хвърляне на монетата, а 

събитието В – при второто, то това, че два поредни пъти се пада “ези”, образува сложното 

събитие “А и В”, т.е. произведение на две прости събития. Ако сложното събитие се 

свежда до това да се случи поне едно от простите събития, то събитието се нарича сума 

на тези събития. Например фактът, че се е паднало “ези” поне в едно от две хвърляния 

на монетата, означава, че това е сложното събитие “А ши В”, т.е. сумата на две прости 

събития. 

При евристични оценки на сложни събития обикновено се завишава вероятността на 

произведението и понижава вероятността на сумата на няколко прости събития 

(Бернстайн 2000). Явлението може да се нарече феномен на оценката на сложни 

събития. 

В един от проведените експерименти помолили “изпитваните” да оценят 

вероятността за печалба в лотария, включваща два етапа с равна вероятност за печалба 

и на двата етапа (по същия начин, както при хвърлянето на монетата). Оказало се, че 

хората оценили вероятността за печалба в такъв тип лотария на 45%, т.е. почти два 

пъти по-високо, отколкото в действителност (0,5.0,5 = 0,25). От друга страна, 

вероятността за печалба поне в единия етап на лотарията се оценявала примерно на 50 

%, макар че обективно е равна на 75 % (1 – 0,5.0,5 = 0,75). 
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При увеличаване количеството на изходите и етапите на лотарията величината на 

грешката съществено нараства. Така в лотария, състояща се от осем етапа с осем 

възможни изхода във всеки етап (от тях само един печеливш), анкетираните оценявали 

общата вероятност за печалба на 5%, макар че реалната оценка на вероятността лесно 

се изчислява и е равна (1/8)8. Очевидно е, че субективната оценка на вероятността е 

завишена почти милион пъти! Това явление се е наблюдавало и в други експерименти 

– при увеличаване количеството на простите събития нараства величината на грешките 

в процеса на оценяване вероятността на сложните събития. 

За да се избягват такъв тип грешки, е важно сложните събития да се “раздробяват” 

на прости, да се оценява вероятността на всяко просто събитие, а след това да се 

използват основните правила на теорията на вероятностите. Например вероятността три 

поредни пъти при хвърлянето на монетата да се падне “ези” следва да се изчислява като 

произведение 1/2 . 1/2 .1/2 = 1/8. Падането на “ези” поне веднъж е събитие, 

противоположно на падането на “тура” три поредни пъти. Затова вероятността му се 

изчислява като 1- (1/2) 3 = 7/8. 

Естествено, по подобен начин може да се подхожда само към оценяването на 

вероятностите на сложни събития, които са “дробими” на независими случайни събития. 

При положение, че простите събития са зависими, за оценката на вероятността трябва да 

се използват други методи за оценяване. 

Дисонанси след избора на решения 

Това са явления по отношение на качеството на вече взети решения, влияещи върху 

вземането на последващи решения. Изследванията показват, че последващите собствени 

оценки върху взети от самите индивиди решения често са необективни. Така например 

хората могат да надценяват правилността на своите решения, което е в основата на 

явлението прекомерна увереност след взетото решение9. Разбира се, това невинаги 

може да се провери. Един от начините е, когато в организацията има някакви установени 

критерии за качество на решенията, субективните оценки за увереността на 

ръководителите след взетото решение да се сравнят с тези критерии. 

Представа за оценката за степента на увереност може да добием, ако задаваме 

общи въпроси, правилните отговори на които са известни. Например може да зададем 

въпрос: “Кой град е по-голям по население – Варна или Бургас?” Следва да зададем 

поне 50 въпроса от подобен характер. Да допуснем, че дадено лице е отговорило на 

всичките 50, след което е оценило увереността си така: “Поне на 40 съм отговорил 

правилно.” Ако правилните му отговори в действителност се окажат, че са по-малко 

(например 30), то ясно е, че е налице явлението прекомерна увереност. 

Каква е причината за явлението? Тя е, че при вземането на решение човек е склонен 

да търси в паметта си фактите и аргументите, които потвърждават правилността на 

решението, а не тези, които му противоречат, т. е. проявява склонност към 

потвърждаване. Именно това е причината за собственото надценяване на правилността 

на взетото решение. С други думи, ако се намали склонността към потвърждаване, 

прекомерната увереност също ще се намали. За да се потвърди това, са правени 

множество експерименти. Така например от едната група участници се изисквало след 

                                                           
9 Современная психология. Справочное руководство. М. 1999 



44 
 

всеки отговор на определен въпрос да посочат причините, поради които правилността на 

отговора би се поставила под съмнение, т.е. да намерят опровержение на отговора си. От 

втората група се искало просто да отговорят на въпросите. Резултатите са, че и двете 

групи проявяват прекомерна увереност, но във втората тя е много по-голяма поради 

неограничаваната с нищо склонност към потвърждаване. 

Други изследвания върху прекомерната увереност показват, че тя зависи и от това, 

доколко е трудна задачата. Въпреки че при увеличаване трудността на задачата 

количеството на правилните решения се съкращава, увереността на хората в това, че са 

отговорили правилно, расте. Същевременно се установява, че при намаляване 

трудността на задачата числото на правилните решения, естествено, расте, но степента 

на увереност пада. С други думи, ако задачата е лека, то възниква обратното на 

прекомерната увереност явление – явлението на недостатъчната увереност за 

правилността на вече взетото решение. Оттук се прави изводът, че средната оценка на 

хората за правилността на взетите от тях решения е по-ниска от действителния процент 

на правилните решения. Парадоксът, че при трудни задачи хората демонстрират 

увереност, а при леките – неувереност във взетите решения, полу чава названието ефект 

“трудно-леко”. 

Това интересно събитие можем да обясним по следния начин. Когато човек трябва 

да вземе решение, той в определена степен вече има представа за проблема, който среща, 

и затова може да оцени своята компетентност в тази област. Увереността на човека, че 

успешно може да реши даден проблем, е в съответствие с предварителната самооценка 

на компетентността му. Тази първоначална оценка изпълнява функцията на “котва”, 

която привързва към себе си всички следващи оценки на увереност. 

Когато проблемът се окаже по-труден, отколкото си е представяло лицето, увереността 

в неговото успешно решаване се понижава, но не много, тъй като “котвата” я задържа. В 

резултат на това средната оценка на увереност за взетото решение ще бъде до известна 

степен по-ниска, отколкото първоначалната, но все пак по- висока от реалната 

правилност на решението. Като следствие при решаването на сложни задачи се 

наблюдава явлението на прекалена увереност. 

В обратната ситуация, когато проблемът се окаже по-лек, отколкото се е очаквало, 

увереността на лицето в развоя на решаването му започва постепенно да расте, но не 

достига реалното си значение, тъй като в този случай “котвата” дърпа надолу. По тази 

причина при леките задачи се наблюдава явлението на недостатъчна увереност. 

Според нас изследването на ефекта “трудно-леко” може да бъде полезно най- вече 

ако се използва за предварителна оценка на качеството на вземаните решения. Разбира 

се, в реални ситуации качеството на решенията може обективно да се оцени само след 

реализирането им, което обикновено отнема дълго време. Поради това при 

предварителните оценки водещо значение имат експертните оценки за последствията от 

всяка алтернатива, а също така увереността на експертите в правилността на взетите 

решения. Но и експертите не са застраховани от грешки, тъй като оценките им също се 

намират под влиянието на ефекта “трудно-леко”. Затова увереността на експертите в 

правилността на едно или друго решение може да бъде както прекалена, така и 

недостатъчна. Разбира се, това пречи за формирането на реални експертни оценки. Ако 

в резултат на изследвания обаче бъде намерен ефективен начин за коригиране на 

експертните оценки, например чрез специално обучаване на експертите, прилагане на 

методите на самооценка  и т.н., то ще стане възможна и по-точната предварителна оценка 
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на качеството на алтернативните решения. Това е особено необходимо при 

стратегическото планиране, избора на инвестиционни проекти и при редица други 

икономически, политически и екологически решения. 

Явлението когнитивен дисонанс е свързано с появата и отстраняването на т.нар. 

познавателен дисонанс след вземането на трудно решение. Теорията на когнитивния 

дисонанс е предложена от американския психолог Л. Фестингер през 50-те години на XX 

в10. Съгласно тази теория когнитивният дисонанс означава някакво противоречие между 

знанията, мненията и убежденията, които притежава човек. Произволните елементи, 

стъпващи помежду си в противоречие, се наричат когниции. Хората изживяват това 

противоречие като състояние на дискомфорт и затова се стремят да се освободят от него 

и да възстановят “душевното си равновесие”. Например, ако мениджърът на фирма по 

някакви причини е принуден да вземе на работа нискоквалифициран и неопитен 

работник, то е възможно да възникне дисонанс между това решение и убеждението на 

мениджъра, че при него трябва да работят само професионалисти. 

Обобщавайки изложеното от цитираните автори, можем да отбележим три начина 

за намаляване на този когнитивен дисонанс. 

Първо, променя се едната от когнициите, стъпващи в противоречие. Например, 

ръководителят може да откаже на дадения кандидат приемането му на работа или да 

коригира собствените си убеждения по въпроса. 

Второ, понижава се значимостта на когнициите, стъпващи в противоречие. 

Например, ръководителят може да реши, че този човек не е чак толкова лош работник и 

с времето ще се научи на всичко или че за тази длъжност висока квалификация не е 

належаща. 

Трето, може да се добави нова когниция, снижаваща противоречието между 

съществуващите. Например, независимо от това, че взетото решение противоречи на 

убежденията на ръководителя, то ще му помогне да запази добрите си отношения с 

“нужен” човек. 

Обикновено се говори за дисонанс след трудно решение. “Трудно” може да се нарече 

това решение, което няма очевидни предимства пред другите алтернативи – всяка сама 

по себе си е добра и с нещо превъзхожда останалите варианти. В такива случаи след 

вземането на решение човек изживява когнитивен дисонанс, т.е. противоречие между 

това, че избраният вариант има негативни свойства, и това, че отхвърлените варианти 

имат някои положителни свойства. Казано с други думи, взетото решение по свой начин 

е несполучливо, но вече е прието, а отхвърлените решения също са добри, но вече са 

отхвърлени. 

С експерименти е доказано, че за отстраняването на това противоречие след взето 

трудно решение хората повишават субективната оценка на избраната алтернатива и, 

обратното, понижават привлекателността на другите алтернативи. Човек убеждава сам 

себе си в това, че неговият избор е не просто по-добър, а значително по-добър от 

отхвърлените варианти, и по такъв начин се освобождава от когнитивния дисонанс. 

Подобен начин за намаляване на дисонанса напомня явлението прекомерна увереност, 

                                                           
10 А. Занковский, Организационная психология. М., Флинга 2002. 
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но в този случай ръстът на привлекателността на взетото решение се обяснява не със 

склонността към потвърждаване, а със стремежа на човек да се освободи от вътрешните 

противоречия и съмнения по отношение правилността на своя избор. 

Може да се очаква, че и в бъдеще ръководителите ще се стремят да се 

освобождават от съмнения по отношение правилността на един или друг свой избор. 

Например, ако директор на фирма дълго се е колебал и е умувал в избора си между 

абсолвентите по дадена специалност от три престижни университета – Софийския, 

Техническия и Югозападния университет, а накрая е избрал Техническия, то най-

вероятно и занапред, когато наема на работа, ще предпочита завършилите Техническия 

университет. Тяхната субективна привлекателност за директора вероятно ще нараства 

в полза на “душевното му равновесие”. 

 

Понякога човек взема решение или извършва някакво действие, което не съответства 

на неговите принципи и убеждения, вследствие на което възниква дисонанс между 

неговите знания за приетото решение или извършеното действие и неговите 

индивидуални предпочитания. В този случай когнитивният дисонанс обикновено се 

преодолява по два начина. 

Първо, лицето оправдава своите решения, които не съвпадат с неговите убеждения, 

с това, че тези решения са насочени към достигане на значими външни цели, заради 

които “човек може и да се откаже от принципите си”. Второ, ако взетото решение няма 

достатъчно разумно или силно оправдание, то занапред могат да се променят самите 

предпочитания, ценности и убеждения на лицето така, че да съответстват на реалното му 

поведение. Например, ако човек е взел решение, което противоречи на неговите 

нравствени устои, то по- нататък те могат да се променят към снижаване. 

Отчитането на възможните дисонанси е важно при организиране на деловите 

решения. Един от големите проблеми на системната методология е чрез пренасяне на 

диалоговите процедури на деловите игри в процеса на решения да се постигат условия 

на доверие и придобиват навици за по-добро съчетаване на емоционално- 

организационната с предметната сюжетна линия при подобни “трудни” решения. 

Феномени при вземане на колективни решения 

Главната особеност при вземането на колективни решения е междуличностното 

взаимодействие на участниците в този процес. Непосредственото взаимодействие между 

хората в процеса на подготовката, избора, реализацията и контрола на деловите решения 

придава неповторимо своеобразие и е причина за редица социално-психологически 

явления или феномени, съпровождащи този процес. Тяхното изучаване формира изходни 

знания за усъвършенстване организацията на вземане на колективни решения преди 

всичко от гледна точка на динамиката на отношенията между участниците и на нейния 

емоционален компонент. 

Най-често срещан форум, на който се вземат колективни решения в организациите, 

е съвещанието. То е основен вид взаимодействие между хора, свързани с формални и 

неформални отношения, в процеса на който се изработва единно групово решение и се 

разпределят отговорностите за неговото реализиране. Понятието “група, вземаща 
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решение”, което често се използва в литературата, е по- широко и предполага 

прилагането и на други форми на взаимодействие (освен съвещанието) в процесите на 

вземане на делови решения. 

Характерните феномени, съпровождащи процеса на колективно вземане на делови 

решения, са: 

Явлението “поляризация на риска”11 означава, че взетото от участващите в 

съвещанието решение може да бъде по-малко или повече рисково в зависимост от това, 

какво е било средното отношение към риска в групата до обсъждането на проблема. Ако 

първоначално по-голямата част от участниците е имала по-скоро консервативно, 

отколкото склонно към риск отношение, то при колективното решение цялата група се 

проявява като още по-консервативна, т.е. налице е отклонение към предпазливост. Ако 

първоначално групата от участници е била склонна по-скоро към риск, отколкото към 

предпазливост, то склонността към риск се увеличава и групата взема още по-рисково 

решение. В случая се наблюдава обратното явление – отклонение към риск. 

В миналото е битувало мнение, че индивидуалните решения са винаги по- рискови, 

отколкото колективните. Откриването на поляризацията на риска е събитие, доста 

неочаквано за изследователите, тъй като феноменът е противоречал на формиралите се 

представи за колективното решение като по-точно, по- балансирано, по-рационално, а в 

крайна сметка и по-малко рисково. На базата на експерименти се доказва обаче, че в 

много случаи участниците в съвещанието демонстрират по-голяма склонност към риск, 

отколкото всеки един от тях поотделно. Причините са следните: 

 При колективното решение възниква т. нар. дифузия на отговорността към 

крайния резултат, т.е. общата отговорност се “разпръсква” между участниците в 

съвещанието, вследствие на което при всеки един тя е по-малка, а това ги 

подтиква към решения с по-голям риск. 

 Рисковото поведение се цени по-високо от обкръжаващите, отколкото 

предпазливото и нерешително поведение. А тъй като всеки човек иска да бъде 

високо оценен, то на съвещанието той започва да демонстрира рисково поведение 

в по-голяма степен, отколкото когато е сам. 

В крайна сметка при колективните решения участниците започват да се 

съревновават кой е по-решителен, което пряко влияе върху степента на риска в 

решенията. 

Поляризацията на риска при колективните решения се обяснява допълнително и с 

информационното влияние на изказващите се при обсъждането. Едни участници в 

съвещанието изслушват становищата на други участници, които, за да подкрепят 

мнението си, “поставят на масата” нови аргументи. Ако съвещанието като цяло е било 

настроено консервативно, то при обсъждане на проблемите всеки получава нова, 

неочаквана за себе си информация, която засилва консерватизма. От друга страна, ако до 

обсъждането групата от участници е била настроена радикално и оптимистично, то 

новите аргументи само убеждават допълнително членовете, че са “прави”. Като резултат 

колективното решение става още по-рисковано. 

                                                           
11 А. Карпов, Психология менеджмента, М. 2003 
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Откриването на поляризацията на риска предизвиква въвеждането на специално 

понятие group-think (групово мислене), в което се синтезират много от отклоненията, 

съпровождащи “груповото мислене” при колективното вземане на решения. 

С понятието “group-think” се назовават изолираните от външно влияние и сплотени 

групи, често приемащи “полярни” решения, които са вредни, а понякога абсурдни или 

катастрофални. Това се случва даже когато всеки от участниците в групата минава за 

умен, опитен и образован човек. Могат да се отбележат осем основни признака, 

характеризиращи явлението “групово мислене”: 

 Илюзия за неуязвимост и защитеност от неправилни решения, която изпитват 

повечето от членовете на групата. Това води до прекомерен оптимизъм и 

неоправдан риск в процеса на колективното вземане на решения. 

 Общо пренебрежение на групата към рационални съждения. 

 Устойчива илюзия за единодушие и съгласие относно решенията, приети от по-

голямата част от групата. 

 Сляпа вяра в колективния морал и принципите на поведение, които съблюдава 

групата. Това подбужда участниците в групата да игнорират моралните оценки 

по възможните последствия от вземаните решения. 

 Стереотипно възприемане на другите хора или групи като недостойни за 

внимателно изслушване на съветите им или за провеждане на преговори. 

 Явен натиск върху тези членове на групата, които не са съгласни с мнозинството. 

 Жестока самоцензура на всички членове, опасение, че може да изглеждат като 

“черни овци” на фона на общото единодушие. 

 Предубеденост към всяка нова информация, способна да наруши общата 

удовлетвореност, самодоволството и душевния подем на цялата група; поява на 

самозвани “защитници на умовете” на групата от подобна неприятна 

информация; стремеж желаното да се възприема за действително. 

Съществуват множество препоръки за избягване на появата на “групово мислене” и 

на влиянието му върху качеството на колективните решения. По същество те се базират 

на диалога и игровите форми за колективна мисловна дейност, отворени към външната 

среда. По отношение на съвещанието като основен форум за колективни делови решения 

препоръките за избягване на феномена “групово мислене” могат да се сведат до 

следното. 

Първо, лидерите на ръководни екипи са длъжни да поощряват разногласията и 

конструктивната критика, в това число и на личното мнение и оценки на участниците. 

Второ, задължително е да се възпрепятства натискът чрез „авторитети” и 

насилственото “закотвяне” в съзнанието на хората на чието и да било лично мнение и 

оценка. Отново ще напомним факта, че в много японски предприятия при разрешаването 

на делови проблеми е установен следният ред: първи изказват мнението си по даден 

въпрос най-низшите служители, след тях – по-високостоящите и т.н., докато не дойде 

ред до ръководителя. По този начин никой от участниците не се страхува да предложи 

свое решение, противоречащо на мнението на по- висшестоящите. 

Трето, целесъобразно е разделянето на участниците на няколко по-малки групи, 

които независимо една от друга да предлагат решения по един и същи проблем. 



49 
 

Четвърто, за препоръчване е членовете на групата да са запознати с проблема 

предварително, още преди непосредственото му обсъждане. При това участниците би 

трябвало взаимно да са споделили мненията си, преди да ги изложат пред цялата група. 

Пето, добре е да се канят на съвещанията независими експерти, като им се 

предоставя пълна свобода да изказват мнението си по обсъждания проблем. В много 

организации за защита от проявите на “групово мислене” дори официално се назначава 

специален човек (“адвокат на дявола”), който постоянно отстоява мнения, различни от 

тези на групата. 

Разпространен феномен при колективния подход към деловите решения, който 

трябва да се отчита в организационната дейност, е и социалната фасилитация 

(улесняване на контакта)12. Той се състои в това, че присъствието или участието във 

вземането на делови решения на други хора оказва “облекчаващо” въздействие върху 

вземането на индивидуални решения и “предприемането” на индивидуални действия. С 

други думи, в група по-лесно, отколкото изолирано, се работи и се вземат решения. На 

по-късен етап обаче се установява, че това е вярно само донякъде. С експерименти се 

доказа, че поведението на хората в присъствието на наблюдатели става по-уверено и 

преценката им по-точна само при решаването на прости и познати задачи. Когато е 

необходимо да се реши и поеме отговорност по сложен въпрос, присъствието на други 

хора “сковава” и пречи. В такива случаи човек действа по-точно и уверено, ако работи 

сам. С други думи, явлението “социална фасилитация” описва какво влияние оказва 

групата върху качеството на индивидуалните действия и решения – тя облекчава 

вземането на правилно решение при леки задачи и затруднява процеса при сложни. 

Социалната фасилитация понякога намира израз в т.нар. ефект на “социален 

мързел„. Той се свежда до това, че индивидуалните старания и производителността на 

всеки участник в групата в условията на колективна работа започват да намаляват. Най-

вероятно една от главните причини за “социалния мързел” е излишното “раздробяване” 

на отговорността за крайния резултат между участниците, дори когато решението се 

взема индивидуално. В тези условия хората не всякога ясно разбират връзката между 

своите индивидуални усилия и получения общ резултат, което довежда до снижаване на 

тяхната активност. 

Вземането на колективни делови решения се съпровожда и от т.нар. предусетен 

дисонанс13. Известно е, че част от участниците в съвещанието още до началото на 

обсъждането или по време на развитието на колективното решаване на проблема 

разбират невъзможността да повлияят на крайното групово решение. Те като че ли 

предвиждат, че за крайния резултат няма да бъдат взети под внимание техните 

индивидуални предпочитания и като следствие крайното решение ще противоречи на 

техните лични интереси. Подобна психологическа нагласа на по-късен етап се загнездва 

в съзнанието на лицата (“осъзнава се”), което води до съществено понижаване на 

творческата им активност в процесите на вземане на колективни решения. Явлението 

може да доведе до възникването на “асиметрия в оценката за адекватност на 

собствените и чуждите аргументи”, което се състои в често субективно завишаване от 

участници в дискусията на ценностите и аргументите на своите мнения и, обратното, в 

                                                           
12 Г. Андреева, Социальная психология. М., МГУ, 1988 
13 А. Карпов, Психология менеджмента, М. 2003 
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недооценка на значимостта и адекватността на аргументите на останалите членове от 

групата. 

В процеса на вземане на колективни решения се наблюдава и явлението 

неадекватен обем и състав на участниците14. Прекалено големите или прекалено 

малките по обем (от участници) съвещания вземат по-малко качествени решения, 

отколкото групите, адекватни по обем. Изследванията показват, че величината на 

оптималния обем е непостоянна, но обикновено се колебае между 4 и 8 човека. 

Следователно качеството на колективните решения има нелинейна зависимост от броя 

на участващите в подготовката и избора на крайни варианти – с увеличаването на броя 

им качеството на вземаните решения нараства, достига своя максимум и след това 

започва да намалява. Причината е в това, че прекалено малките групи нямат възможност 

да разполагат с достатъчна информация и с необходимото разнообразие от мнения, за да 

вземат качествени решения. От друга страна, в прекалено големите групи силно се 

проявяват негативните ефекти на междуличностните взаимодействия, като поляризация 

на риска, социален мързел, предусетен дисонанс и др., които в крайна сметка понижават 

качеството на колективните решения. 

Наред с това е установено, че ефективността на процеса на вземане на колективни 

решения силно зависи не само от количеството, но и от състава на участниците. Известно 

е, че групите могат да бъдат еднородни или да се различават по определени признаци – 

възраст, пол, професионален опит, образование, служебно положение и др. 

Съвкупността на тези различия се описва като “еднородност-нееднородност” на 

участниците. Във връзка с това често се проявява явлението състав, което се състои в 

това, че прекалено еднородни или прекалено нееднородни групи вземат не толкова 

качествени решения, колкото групи, “оптимални” по своя състав. Обяснението е, че в 

нееднородните групи е трудно да се съчетаят или да се съгласуват позициите на 

участниците заради техните силни различия. От друга страна, в изцяло еднородните 

групи върху качеството на решенията влияе отрицателно самото сходство на позиции, 

гледни точки, претенции и личностни качества на участниците. Поради тази причина не 

се проявява необходимото разнообразие от идеи и мнения. Освен това именно 

еднородността на групата създава предпоставка за възникване на явлението “group-

think”, деформиращо мисленето на хората в процеса на вземане на решения. 

Явлението асиметрия в качеството на решенията описва различията във 

влиянието, което статусът на участниците може да окаже върху качеството на 

индивидуалните решения15. 

Първо, групата като цяло има повече възможности да повлияе върху качеството на 

индивидуалните решения на нейните редови членове, отколкото на решенията на 

ръководителя. Решенията на ръководителя като правило са по- устойчиви и неизменни 

от решенията на другите участници в групата. Благодарение на статуса си ръководителят 

има възможността в по-малка степен да се поддава на влиянието на групата и по-рядко 

да сменя решенията си. 

Второ, групата има по-малки възможности да промени неподходящи решения на 

ръководителя от възможностите, които има той да убеди или накара групата да вземе 

                                                           
14 А. Занковский, Организационная психология. М., Флинга 2002. 
15 А. Занковский, Организационная психология. М., Флинга 2002. 
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друго решение. Това явление ясно показва, че влиянието на групата върху 

индивидуалните решения на отделните субекти зависи от техния йерархически статус и 

положение, даже ако формално тази група се счита за паритетна и всички участници имат 

“равни” права. 

Явлението кредит за отклоняване се проявява в своеобразно разрешаване от 

групата на едно или друго лице да има девиантно поведение, т.е. поведение, 

отклоняващо се от общоприетите норми за нейните членове. Степента на отклоняване от 

груповите норми може да бъде различна за отделните лица. Параметрите на това 

отклонение обикновено зависят от статуса на членовете и техния предишен принос в 

достигането на общите групови цели – колкото по- високо е положението на субекта в 

групата, с толкова по-голяма свобода на изказване и поведение се ползва той. 

Това явление се усилва при нови или уникални условия, а също така в условия на 

иновации. Очевидно е, че явлението “кредит за отклоняване” се проявява преди всичко 

в действията на ръководителя (заради неговото особено положение и висш статус в 

групата), а също така в нестандартните ситуации, които изискват вземане на решения 

извън общоприетите стереотипи. Големината на подобен кредит непосредствено влияе 

на радикалността на решенията, предлагани от ръководителя, и определя “степента на 

свобода” на поведението му в процеса на обсъждане на проблемите. Ето защо то трябва 

да се разглежда не само като някакъв психологически ефект, но и като реален механизъм 

за вземането на колективни решения. 

В йерархични групи, в които участниците на решавания проблем имат различно 

положение и различни права, се наблюдава явлението на фалшиво съгласие или 

несъгласие16. То се проявява по време на дискусии, където някои участници в групата 

заемат своеобразна позиция на съгласие с висшестоящите не поради това, че техните 

възгледи действително съвпадат, а поради съвсем други причини – недостатъчна 

компетентност, отсъствие на собствено мнение, слабохарактерност, нежелание за 

разсъждаване и за губене на сили за решаването на даден проблем и др. Заемайки такава 

позиция, участникът не се включва конструктивно в дискусията, а само подчертава 

своето съгласие с останалите, които обикновено имат по-висок статус. При това 

съгласието му не е аргументирано, то дори може да не съвпада с личните убеждения и 

предпочитания на субекта. 

Същевременно в процеса на вземане на колективни решения се очертава и друго 

поведение – стремеж към “отличаване”, подчертаване на своята значимост и роля в 

групата. Това поведение в повечето случаи е вид демонстративно несъгласие. То може 

да се определи като “обратно” на фалшивото съгласие – отделни участници активно 

отричат всяко мнение, не съвпадащо с тяхната “гледна точка”, и нарочно се 

противопоставят на групата. Но всъщност тяхното поведение отново не е подкрепено със 

съдържателни и заслужаващи внимание аргументи, а е насочено единствено към 

привличане вниманието на някои по-авторитетни членове на групата или на 

висшестоящи “началства”. 

Интересно явление при вземането на колективни решения е явлението виртуален 

решаващ. Известно е, че терминът “виртуален” се отнася към нещо непространствено, 

към обекти, които уж ги има, но реално ги няма. Това понятие е противоположно на 

                                                           
16 А. Карпов, Психология менеджмента, М. 2003 
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термина “прозрачен”, който описва такива обекти, които уж ги няма, но реално ги има. 

В този случай “виртуален решаващ” е човек, който реално не съществува в групата, но 

който според участниците е “длъжен да се появи и да реши проблема”. Това явление 

обикновено се възприема и оценява от участниците отрицателно, тъй като води до 

забавяне или отлагане вземането на решение за неопределен срок. От друга страна, 

явлението има и положителен ефект – в процеса на очакване да се появи “виртуалният 

решаващ” групата по необходимост удължава подготовката за вземането на решение и 

следователно в редица случаи повишава неговата обосновка. 

“Огледален” ефект на явлението има експанзията в областта на решенията. Два са 

основните признака на този ефект. Първо, в групата възниква илюзорна представа за 

високата й роля в решаването на задачите, т.е. че другите са много далеч или че никой 

освен тази група не може да реши даден проблем. Второ, в групата започва да се 

наблюдава тенденция за необосновано разширяване на пълномощията. Това води до 

подмяна на решенията на висшестоящите органи със собствени групови решения, като 

по този начин областта на решаваните задачи, влизащи в компетенцията на групата, 

самоволно се разширява. 

Конформизмът като тенденция е тясно свързан с разгледания по-горе феномен на 

“фалшиво съгласие или несъгласие”17. Той се проявява, когато участници изказват 

неверни мнения и вземат грешни решения, основани единствено на мнението на 

обкръжаващите. Експериментите доказват, че у хората се проявява склонност към 

конформизъм, дори когато им се противопоставя някакво неголямо, незначително 

мнозинство от групата. Явлението може да бъде наречено и по друг начин – съгласие с 

мнозинството. Негови характерни особености са: 

Първо, при увеличаване на мнозинството склонността към конформизъм при 

останалите участници се усилва. “Групата на конформистите” обаче обикновено не 

минава определено ниво. С други думи, влиянието на мнозинството върху малцинството 

не е безгранично, а има някакви разумни граници. Така например в един от 

експериментите, увеличавайки броя на подставените лица, играещи ролята на 

мнозинство, “изпитваните” са се съгласявали с тяхното невярно мнение в 33 % от 

отговорите. По-високо ниво на съгласие на малцинството с мнозинството не било 

отбелязано. 

Второ, доказано е, че съгласието с мнозинството нараства при увеличаване обема на 

групата, т.е. в големи групи мнозинството има по-силно влияние върху малцинството, 

отколкото в малки. 

Трето, участниците от мнозинството оказват значително влияние върху 

малцинството при положение, че са единодушни в своите преценки. Появят ли се в 

редиците на мнозинството “несъгласни” или “съмняващи се”, влиянието му рязко спада. 

Така в един от проведените експерименти е бил въведен участник сред мнозинството, 

който за разлика от другите отговарял правилно на контролните въпроси. Това довело до 

поразителен факт: количеството случаи, когато “изпитваните” се съгласявали с 

неправилните отговори на мнозинството, спаднало четири пъти, т.е. конформизмът 

станал четири пъти по-малък, отколкото преди. 

                                                           
17 С. Плаус, Психология оценки и принятия решений. М. 1998 
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Във връзка с това е интересен въпросът: “А как малцинството би могло да повлияе 

на поведението на мнозинството?” Зада се намери отговор на този въпрос, също са 

провеждани експерименти, където “изпитваните” са били мнозинство, а “подставените”, 

нарочно даващи грешни отговори, явно малцинство. Оказало се, че малцинството, дори 

с грешни отговори, е способно да влияе на мнозинството. За това обаче е задължително 

да се спазва едно важно условие – малцинството трябва да заема твърди, 

последователни и съгласувани позиции. Само в този случай то може да окаже влияние 

върху мнението на мнозинството. Така в един от експериментите групата е била 

съставена от четирима “изпитвани” и двама “подставени”. Когато подставените лица 

единодушно давали грешни отговори, се оказало, че средно в 8% от случаите 

“изпитваните” се съгласявали с тях. Когато малцинството започнало да се колебае, 

мнозинството от групата се съгласявало само в 1% от случаите. 

На възможностите за такъв ефект на влияние на малцинството, когато част от 

групата се надява с погрешни обосновки и алтернативи да промени съотношението на 

силите и да склони обсъждането в своя полза, задължително следва да се обръща 

внимание при организирането на процесите на вземане на колективни решения. 

Анализът на феномените при колективни решения е важна предпоставка за 

разработването и прилагането на методологически схеми, поощряващи различното 

мнение. В тази връзка едва ли има по-добро обобщение от думите на президента на 

General Motors А. Слоун-младши: “Джентълмени, виждам, че по този въпрос цари пълно 

единомислие… Предлагам да прекъснем дискусията до следващата ни среща и да си 

дадем време, за да достигнем до разногласия, при което е възможно и да разберем за 

какво решение иде реч.18”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Won-Woo Park, A Review of research on Groupthink, Journal of Behavioral Decision Making, 1990 
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Тест по втори модул „Експертни методи и анализи при риск от 

„шаблонно“ мислене и емоционални импулси при вземането на 

решения (икономически бихевиоризъм)“ 

1. Довършете изреченията: 

а) Авторите на теорията за перспективата са установили, че при вземане на 

решения хората отдават по-голямо значение на____________________, 

отколкото на______________ , даже когато те са еднакви по величина. 

 

б) “Ефектът на обременяването” разкрива, че отношението на хората към риска 

зависи от това с какви термини е формулирана задачата на избора: те 

обикновено______________________________, за да получат гарантирани  

придобивки, но предпочитат риска, за да избегнат_____________. 

 

в) Доказано е на базата на изследвания, че хората са склонни да 

преувеличават_____________________вероятности и да недооценяват 

________________________ вероятности на значими за себе си резултати. 

 

г) Често срещано явление е хората след вземане на решение да изпитват 

закъсняло _______________________, появяващо се в резултат на размисъл 

за активите, които биха могли да притежават, ако бяха взели правилно решение. 

 

д) Ако едно лице взема решения в условия на натрапени (не избрани 

доброволно) цели, то неговата склонност към риск се 

 ______________. Това лично качество е свързано със стремежа да се 

______________ цялата отговорност при несполука. 

 

2. Характерни признаци за разпознаване на капана “group - think” 

(“групово мислене”) от посочените са: 

а) илюзията за неуязвимост и защитеност от неправилни решения; 

б) формулировката на задачата, която трябва да се реши; 

в) сляпата вяра в колективния морал и принципите на поведение, които 

съблюдава групата; 

г) стереотипното възприемане на другите хора или групи като недостойни за 

внимание; 

д) наличието на мнозинство със силно влияние върху малцинството; 

е) предубедеността към всяка нова информация, способна да наруши общата 

удовлетвореност. 
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3. Кои характеристики от посочените не отразяват явлението 

“поляризация на риска”. 

а) отклоняване на действията на ръководителя в нестандартни ситуации от 

общоприетите норми на групата на база на неговия по-висок статус; 

б) стремеж към “отличаване” на отделни членове на групата в процеса на вземане 

на решения; 

в) демонстриране от участниците в съвещание на по-голяма склонност към риск, 

отколкото е характерна за всеки един поотделно; 

г) дифузия на отговорностите към крайния резултат, изразяваща се в 

“разпръскване” между участниците в съвещанието на общата отговорност, 

вследствие на което при всеки тя е по-малка и това ги подтиква към решения с 

по-голям риск. 

 

4. Кои от долупосочените характеристики не се отнасят към 

“евристиката на репрезентативността”: 

а) по-високото оценяване на вероятността от частни и конкретни събития в 

сравнение с общи и абстрактни; 

б) отдаването на по-голямо значение на загубите, отколкото на придобивките, 

даже когато те са еднакви по величина; 

в) избягването на упрека, че сте се “презастраховали” или съжалението, че сте 

били алчен; 

г) превръщането на сполучливи минали решения в любим начин на действие, 

пренасян върху ситуации, изискващи съвсем други решения; 

д) грешката на “играча”, който вярва, че след серията загуби задължително 

трябва да следва печалба; 

е) “нерегресивната прогноза”, т.е. включването на значението на даден изход в 

прогнозата като много важна информация, макар новият ред от събития да не се 

различава от предшестващите по някакви съществени признаци. 

 

5. Коя от следните формулировки не е свързана със същността на 

“концепцията на съжалението”: 

а) много хора често оценяват качеството на своите решения не от гледна точка на 

това, как действително се е стигнало до избора, а от позицията какво биха 

постигнали, ако не бяха сгрешили; 

б) много хора избягват или предпочитат риска не поради различието, което 

отдават на загубите и придобивките, а поради страх от разочарование, което 

могат да изпитат, ако направят неподходящ избор; 
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в) много хора оценяват като по-вероятни и правдоподобни тези случайни 

събития, които по-лесно изплуват в паметта им. 

 

6. Когато участниците в ПДР изказват неверни мнения и вземат 

грешни решения, основани единствено на мнението на 

обкръжаващите, това се отнася до явлението: 

а) “прекомерна увереност”; 

б) “когнитивен (познавателен) дисонанс”; 

в) “поляризация на риска”; 

г) “конформизъм”; 

д) “закотвяне”. 

 

7. За да избегнете капана “закотвяне”, вие трябва (отбележете 

правилното): 

а) да получавате информация от различни хора и да използвате тяхното мнение, 

за да разширите вашето мислене и го насочите в нова посока; 

б) когато сте в малцинство, да променяте съотношението на силите и да скланяте 

обсъждането в своя полза с погрешни обосновки и алтернативи; 

в) да бъдете внимателни, за да не създавате “котви” за вашите консултанти, 

съдружници, експерти и други хора, от които получавате информация и съвети; 

г) да забавяте или отлагате вземането на решение за неопределен срок, 

създавайки впечатлението за наличие на някакъв “виртуален решаващ”. 

 

8. Социалната фасилитация (улесняването на контакта) може да бъде 

и капан за вземането на индивидуални решения, когато (отбележете 

правилния отговор): 

а) се обсъждат и решават сравнително прости и познати задачи; 

б) се решават сложни проблеми и отговорността е голяма. 

 

9. Когато мениджърите или експертите след “трудно решение” 

изживяват вътрешни противоречия правилно ли са постъпили, 

поради което повишават субективната оценка на избраната 

алтернатива и, обратно, понижават привлекателността на другите 

алтернативи, това се отнася до явлението: 

а) предусетен дисонанс; 

б) фалшиво съгласие или несъгласие; 

в) закотвяне; 

г) когнитивен дисонанс; 



57 
 

д) ефект на обременяването. 

 

10. Довършете изречението: 

а) Малцинството дори с грешни отговори и становища може да влияе върху 

мнозинството при едно важно условие: да заема  _______________________ 

_________________________________________________________. 

 

б) В много японски предприятия при разрешаване на делови проблеми първи 

изказват мнението си по даден въпрос _____________________ служители, 

след тях по-_________________________________________________. 

 

в) За защита от проявите на групово мислене в някои организации официално се 

назначава специален човек - „адвокат на дявола”, който постоянно отстоява____ 

__________________________________________________________. 

 

г) Качеството на колективните решения има зависимост 

от броя на участващите в подготовката и избора на крайни варианти - с 

увеличаването на броя им качеството на вземаните решения нараства, достига 

____________________ и след това започва да______________________. 

 

 


