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Abstract: Each organization or establishment faces different risks, whether related to operational activity or 
affecting its strategic objectives. The implementation of the assigned tasks is accompanied by a number of risks that are 
diversified and depending on the scope of action, the territorial scope of the business, as well as the internal 
organization of processes and activities. The management and control of the risks are of particular importance for the 
state of the structure, which in turn costs certain resources. In our modern society, when we mention risk management, 
we should assess the actions to a next level, expecting the effectiveness and efficiency of the process. 
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Увод 
Управлението на риска е процес, който е 

свързан, както с непосредствените ни дейности, 
така и с онези генерални и стратегически цели, 
които си поставят отделните организации. Изс-
ледвайки същността на процеса по управление 
на риска, като част от вътрешния контрол, то 
следва да се обърнем към дефинирането и пос-
тавянето на целите. Колкото по-ясно и по-добре 
структурираме целите, толкова по-ефективно 
ще съумяваме да управляваме рисковете си, зас-
трашаващи постигането им. 

Заложеният обект е процесът по управление 
на риска в организациите или предприятията. 

Предметът на изследването са конкретните 
етапи и процедури свързани с управлението на 
рисковете при обичайната дейност в организа-
циите и дружествата през призмата на придоби-
ване на административен офис. 

Целта на настоящата статия е да представи 
важността, изискванията и реалните възмож-
ности на управлението на риска, като по този 
начин да се подпомогне висшето и оперативно-
то ръководство при постигане на целите и взе-
мане на законосъобразни, ефективни, ефикасни 
и икономични решения.  

За да се постигне поставената цел се форму-
лират следните задачи: 

1. идентифициране на целите, свързани с придо-
биване на административно пространство – офис; 

2. структуриране на процеса по управление 
на риска; 

3. етапи на процеса по управление на риска; 
4. категории рискове, пред които е изправена 

поставената цел; 

5. намиране на алтернативни възможности, въз 
основа на идентифицираните и оценени рискове. 

Основната теза се базира на проучването на 
процеса по управление на риска през призмата 
на поставената цел с оглед намиране на най-
удачния вариант за придобиване на работно по-
мещение. 

Актуалността на темата е продиктувана от 
състоянието на икономическите субекти, нивото 
на активност на пазара на недвижимите имоти, 
както и „новото нормално“, свързано със све-
товната пандемия от COVID 19. 

Изложение 
Динамичното и бързо развиващо се ежедне-

вие ни поставя непрекъснато пред определени 
предизвикателства. Тези предизвикателства мо-
гат да бъдат от всякакво естество. Независимо 
дали говорим за проявление на определени тен-
денции в сектора, в който оперираме, дали се 
отнася за ситуация на местно, регионално, на-
ционално или световно ниво, то предизвикател-
ствата и промените са от различно естество. По 
дефиниция, процесът по управление на риска е 
предназначен за да предостави разумна увере-
ност, че целите ще бъдат постигнати. Управле-
нието на риска се извършва, както на един дос-
татъчно ранен етап, така и текущо за да предви-
ди онези негативни обстоятелства, които биха 
попречили при изпълнението на целите по най-
добрият за организацията начин. 

І. Процес по управление на риска 
Моделът за вътрешен контрол – Интегрирана 

рамка за вътрешен контрол - COSO (COSO 
2013, стр. 7) в актуализираната си версия от 
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2013 г. поставя четири основополагащи прин-
ципа, свързани с компонента Управление на 
риска. Принципите указват базата за развитие 
на процеса по управление на риска и насочват 
към стъпките и дейностите от страна на мени-
джмънта. Дефинираните принципи се изразяват 
по следния начин: 

• Принцип 6: Организацията определя цели с 
достатъчна яснота, което да позволи идентифика-
ция и оценка на рисковете, свързани с целите.  

• Принцип 7: Организацията идентифицира 
рисковете за постигането на нейните цели и 
анализира рисковете, като основа за определяне 
по какъв начин да се управляват рисковете. 

• Принцип 8: Организацията преценява по-
тенциала за измами при оценката на рисковете 
за постигане на целите. 

• Принцип 9: Организацията идентифицира 
и оценява промени, които биха могли значител-
но да въздействат върху системата за вътрешен 
контрол. 

През 2017 г., COSO публикува актуализация 
на рамката за управление на риска в предприя-
тието, интегрирано със стратегията и резултати-
те (ERM 2017, стр. 7). Актуалната рамка за уп-
равлението на риска в предприятието се базира 
на пет взаимосвързани компонента, като към 
всеки от тях са формулирани 20 конкретни 
принципа. Принципите обхващат различни теми 
от управлението и мониторинга, като същевре-
менно описват различни практики, приложими 
за широк кръг от организации независимо от 
техния размер, вид и отрасъл в който операт. 
Рамката изяснява важността на управлението на 
риска, както на етапа на стратегическото плани-
ране, така и включването му в цялостната дей-
ност на предприятието. Петте компонента на 
рамката са изразени както следва:  

• Корпоративно управление и култура; 
• Стратегия и определяне на цели; 
• Резултати; 
• Преглед и корекции; 
• Информация, комуникация и докладване 

Прилагането и спазването на дефинираните 
принципи, следва да осигури на ръководството 
разумна увереност, че организацията осъзнава и 
е в състояние да управлява стратегическите и 
бизнес рисковете си. 

Независимо от ползваният модел и подход 
при управлението на риска, съществуват някол-
ко основни стъпки, през които преминава про-
цеса по управление на риска, а именно: 

• определяне на целите; 
• идентифициране и оценка на рисковете; 
• избор на реакции на риска; 
• документиране на процеса по управление 

на риска; 
• мониторинг. 

В теорията и практиката съществуват раз-
лични формулировки на етапите по управление 
на риска. Така например, базирайки се на COSO 
модела в указанията за управление на риска, ва-
лидни за публичния сектор (2020, Министерст-
во на финансите), са формулирани 5 етапа 
(стъпки), регламентиращи цялостния процес, 
изразяващ се в: 

1. създаване на условия за управление на 
риска. На този първоначален етап се изисква от 
мениджмънта да утвърди стратегиите и целите 
на организацията, както и стратегия за управле-
нието на риска. Като част от действията това 
включва и определяне на риск-мениджмънт, ко-
ито да е двигател на цялостния процес по уп-
равлението на риска в публичната организация. 
За създаването на предпоставките съществена 
роля имат и обезпечаването на необходимите 
ресурси и определяне на риск-апетита на орга-
низацията. 

2. идентифициране и оценка на риска. На 
този етап се предвижда да се извърши иденти-
фициране на категориите рискове, като същите 
се оценят според мястото им – вътрешни или 
външни за организацията рискове. След иден-
тифицирането им, се пристъпва към тяхната 
оценка, което се извършва по два показателя – 
влияние и вероятност. Колко е вероятно да нас-
тъпи даден риск и съответно какви ще са нега-
тивните последици ако същият настъпи за цели-
те на организацията. 

3. определяне на риск-апетита. Определянето 
на стойността на риск-апетита предполага иден-
тифициране на онзи праг на търпимост, под който 
организацията е в състояние да го поеме при него-
вото настъпване, както и определяне на конкрет-
ните реакции, които да бъдат предприети в резул-
тат на идентифицираните и оценени рискове. 

4. реакция на риска. Това е конкретната ин-
тервенция от страна на организацията в следствие 
на идентифицираните и оценени рискове. Мето-
дологията указва четири типа реакции: огранича-
ване, прехвърляне, приемане и прекратяване. 

5. мониторинг на риска. Мониторингът на 
риска предполага периодично наблюдение и 
докладване на стойностите на рисковия профил 
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и евентуалната им промяна. В следствие от 
промяната се индикира за предприемане на ко-
ригиращи, а при необходимост и допълнителни 
мерки от страна на мениджмънта, което следва 
да е своевременно. 

Управлението на риска е процес, предназна-
чен да подпомогне постигането на целите, като 
предвиди и управлява всички онези негативни 
последствия, които могат да настъпят с една ра-
зумна степен на увереност. В тази връзка ефек-
тивното управление на риска е невъзможно и 
безсмислено, без предварително да са ясно оп-
ределени целите на съответната организация. 
Трябва да съществуват цели, преди да се иден-
тифицират рисковете, които ги застрашават и да 
се вземат конкретни мерки за тяхното управле-
ние. Редица автори са изследвали процесите по 
управление на риска. Според Дончев (2015) 
„оценката на риска представлява динамичен и 
повтарящ се процес по неговото идентифицира-
не и оценка по отношение постигане на целите 
на организацията. Рискът се дефинира като ве-
роятност да се случи дадено събитие с небла-
гоприятен ефект върху постигане на целите.“. 

Независимо от прилаганите подходи и мето-
ди, основополагащо при процеса по управление 
на риска е дефинирането на стратегическите и 
оперативните цели на организацията. 

ІІ. Дефиниране на целите 
Когато говорим за дефиниране на целите, 

признатата и общоприета методология пред-
вижда това да се извършва посредством ползва-
нето на SMART модела.  

В изследването си Хаджиев (2015, стр. 3), зак-
лючава, че „целите са специфични, измерими, ре-
ализуеми, ориентирани към конкретни нива на 
изпълнение и времево ограничени (SMART). Ор-
ганизационните консултанти по категоричен на-
чин установяват, че SMART целите насочват вни-
манието и действията на членовете на екипа към 
постигането на конкурентно предимство в среда с 
висока степен на неопределеност. Предизвикател-
ните цели водят до по - високи нива на усилия. 
Също така ясните и измерими цели водят до по-
добри резултати, отколкото неясните от типа на 
„да дадеш най-доброто от себе си”. Екипните цели 
са уникални, специфични и което е може би най-
важното –измерими.“. 

Посоченият подход определя изисквания за 
целеполагането и формулирането на конкретна 
цел на базата на SMART модела. Сам по себе си 

модела предполага действия от страна на ръко-
водството в няколко посоки, а именно:  

• идентифициране на крайния резултат, към 
който се стреми организацията; 

• определяне на времева рамка за постигане 
на резултата; 

• разглеждане, обсъждане и оценка на ал-
тернативните варианти за постигането му; 

• избор на най-удачен вариант за постигане 
на поставените цели; 

• идентифициране на необходимите ресур-
си и изчисляване на стойността им.  

Базирайки се на отразените по-горе обстоя-
телства и изисквания, за целите на настоящата 
статия ще се разгледа пример за намерение за 
придобиване на недвижим имот за администра-
тивни цели на търговско дружество, като се 
идентифицират критериите и рисковите области 
при придобиването му. 

ІІІ. Определяне на критерии  
и рискови области 
Съществуват редица „подводни камъни“ и 

възможности за допускане на грешки при форму-
лиране на целите. Важно условие на този етап, 
преди да се дефинират целите е да се преценят 
възможностите на дружеството, както и перспек-
тивите и заплахите, в следствие на изпълнение на 
конкретните действия по постигане на целта.  

Съществуват много примери, които дефини-
рат неправилно формулиране на целите. Типи-
чен пример за неточно формулиране на целите е 
„Закупуване на нов офис“. Така формулираната 
цел е популярна, но по същество представлява 
краен резултат прикрит като действие. Форму-
лировката сама по себе си не дава представа за 
всичките онези изисквания и характеристики на 
които следва да отговаря имота, за да изпълни 
своето предназначение. Или казано с други ду-
ми, липсва ясна идея какво се търси и на какви 
характеристики следва да отговаря. 

За да се прецизира дефинирането на целта е 
необходимо да се изяснят основните аспекти и 
критерии, на които да отговаря конкретния 
имот. Част от съществените критерии са свърза-
ни с очаквания бюджет, локация, вид и големи-
на на имота, качество на строителството, данъч-
ното бреме и т.н. Отделянето на достатъчно 
време и проучване по въпроса ще позволи да се 
навлезе в детайли в процеса, като се заложат оп-
тимални изисквания към съответното търсене.  

Въз основа на предварителното проучване и 
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идентифициране на потребностите, може да се 
дефинира целта като “Определяне на критерии, 
характеристики и разполагаем бюджет за при-
добиване на административен офис за нуждите 
на дружеството“.  

Кои могат да са основните критерии и съпътст-
ващите рискове, свързани с поставянето на целта? 

Големина на имота. При определяне на пот-
ребностите за размера и вида на офисното прост-
ранство, съществено значение има големината на 
дружеството (малко, средно или голямо), числе-
ността на персонала, визията за развитието и 
евентуалното разрастване на дейността. Същест-
вен момент при избора оказва влияние и специ-
фиката на дейността, имаща нужда от определено 
пространство – специфични инженерни, инфор-
мационни и др. дейности. Необходима е внима-
телна и детайлна преценка на възможностите с 
оглед оптимално усвояване на пространството и 
предотвратяване на бъдещи негативни последст-
вия като липса на работни станции или пък из-
лишни и неизползваеми пространства.  

Избор на локация. Определянето на този 
критерий е пряко свързан с дейността на дружес-
твото. Но каквато и да е тя, особено важно е имо-
тът да е на комуникативно място, позволяващо 
лесен и удобен достъп както за служителите, така 
и за клиентите. Достъпността и възможностите 
за ползване на градски транспорт или пък парки-
ране на обособена зона (паркинг, парко-места, 
възможност за свободно паркиране) са предпос-
тавка за улеснена комуникация и нормално про-
тичане на динамичното ежедневие.  

Качество на имота. В ерата на висока кон-
куренция и презадоволяване на пазара на нед-
вижими имоти, част от критериите следва да 
обхванат диапазона от компромиси, които могат 
да се направят с качеството на искания имот. 
Идентифицирането на вида на сградата (затво-
рен комплекс, самостоятелна жилищна сграда, 
административна сграда, къща и др.) е осново-
полагащото на този етап, както и да се изясни 
вида на имота – старо или ново строителство, 
дали да е тухлена сграда, панелно строителство 
или ЕПК. Дали да е в процес на строеж или пък 
да е завършена сграда с разрешение за ползва-
не? Всичките тези характеристики се преценя-
ват от гледна точка на разполагаемите ресурси и 
времевото изражение на поставената цел. При 
закупуване на имот - старо строителство, съ-
ществуват редица рискове, свързани с аморти-
зирани инсталации, необходимост от извършва-

не на ремонтни дейности и допълнителни 
„скрити“ такива. Лошо поддържаните общи 
части, също имат съществено значение при из-
бора на имот. От друга гледна точка, закупува-
нето на имоти – ново строителство или в процес 
на строеж, крият редица рискове от некачестве-
но изпълнение на строителните дейности, неиз-
пълнение на строителството, невъзможност за 
актуване и завършване на сградата, удължаване 
на сроковете и т.н. Част от действията ни следва 
да обхващат проучване на строителя, като се 
акцентира на историята на компанията, профе-
сионалния опит, изпълнени проекти, вложени 
материали, репутация на строителя и др.  

Инфраструктура. При търсене на имот, в 
много от случаите купувачите подхождат емоци-
онално и оценяват само състоянието на конкрет-
ния имот. В последствие обаче се установява 
липса на зелени площи, неасфалтирани улици, 
липса на достатъчно отстояние на съседните 
сгради, налагащо постоянно спуснати щори и 
други обстоятелства, които възпрепятстват ком-
фортното и нормално ползване на имота.  

Липса на достатъчно информация. Част от 
критериите, които трябва да си изясним са свър-
зани с възможността да идентифицираме пра-
вилните и съществени въпроси и разбира се пре-
ценката за достоверността на отговорите. Насоч-
ването към директни инвеститори е предпоставка 
за добра информираност и предоставяне на ка-
чествена услуга, като в повечето случаи те при-
тежават консултантски екипи на необходимото 
професионално ниво. При насочване към вто-
ричния пазар, то възможностите са две: директна 
покупка от продавача и наемане на посредник. 
Директната покупка чрез обява или по друг на-
чин крие съществени рискове, свързани с прав-
ните, техническите и финансови характеристики 
на имота. В тези случаи, купувачът би било доб-
ре да ползва професионална правна помощ. При-
добиването на имот чрез ползване на посредници 
– брокери на недвижими имоти е предпоставка за 
по-малко рискове, както и загуба на излишно 
време за намиране на имот по поставените кри-
терии, проучване на състоянието и всички съ-
ществени аспекти по придобиването му. Повече-
то посредници провеждат политика за набиране 
на качествен и компетентен персонал, което от 
своя страна е предпоставка за предоставяне на 
професионална услуга на високо и компетентно 
ниво. В статията си Стефанов и Димитрова 
(2018, стр. 75) посочват, че „една такава проце-
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дура трябва да осигури привличането на квали-
фицирана, опитна, компетентна и мотивирана 
работна сила на агенцията. Сила, която чрез из-
пълнението на своите задачи, ще постигне поста-
вените пред себе си цели и ще достигне желаните 
върхове. Друга задача на процедурата за набира-
не и подбор на персонал е подсигуряването на 
ефикасен процес за откриване на най-
подходящите кандидати, осигурявайки еднакви 
възможности на всички.“. 

Финансови параметри. Може би един от 
най-съществените критерии при избора на имот 
са финансовите параметри. Освен определяне на 
разполагаемия бюджет по придобиване на имо-
та, следва да се обърне внимание на съпътства-
щите разходи по придобиването. Преценката за 
стойността на инвестицията, както и свързаните 
с неговото ползване съпътстващи разходи са от 
съществено значение и в не малко случаи ос-
новни при избора на имот. Част от тези пара-
метри са свързани със счетоводното отразяване 
и данъчните аспекти на сделката. При придоби-
ване на имот от юридически лице, важен и съ-
ществен риск е свързан с дължимия данък върху 
добавената стойност. В своята статия Ранчев 
(2020, стр. 97), посочва че „в зависимост от раз-
мера на исканото ДДС за възстановяване и ста-
тута на лицето, активирало процедурата по въз-
становяване, приходната администрация в рам-
ките на законоустановения срок взема решение 
на база на своите вътрешни правила за управле-
ние на риска да започне данъчна проверка или 
данъчна ревизия.“. Всичките тези аспекти след-
ва да се преценят и в последствие да се вземе 
решение за вида на имота и начина на неговото 
придобиване. 

Правни аспекти. Спектърът от рискове, които 
са свързани с покупката на недвижим имот са раз-
нообразни. Съществуват различни хипотези при 
сключване на окончателен договор (нотариален 
акт), както и съпътстващи рискове към тях.  

Основният риск е свързан със собствеността 
на имота. Част от проверките са насочени към 
актуалността и действителността на представе-
ния нотариален акт. Съществуват хипотези, 
имотът да е препродаден в последствие, обявен 
като недействителен от съдебен или админист-
ративен орган и всъщност, собствеността да не е 
на посоченото лице.  

Друг правен риск е свързан с придобиване на 
имот, който се продава от един собственик, в 
режим на съпружеска съсобственост. В тези 

случаи нотариусът следва да извърши проверка 
в регистрите на ГРАО за да удостовери семей-
ното положение на собственика. В последните 
години съществуват различни споразумения ка-
то предбрачни и брачни договори, различен ре-
жим на имуществени отношения, които се удос-
товеряват със съответните документи от Аген-
цията по вписванията и др.  

При изповядване на сделка от упълномощено 
лице, съществен риск е наличието на невалидни 
пълномощни или такива, които в последствие са 
оттеглени. За преодоляването на този вид рискове, 
задължение на нотариуса, изповядващ сделката е 
да извърши проверка на лицата за тяхната само-
личност, както и проверка на истинността и ва-
лидността на представеното пълномощно.  

Придобиване на имот с тежести е съществен и 
трудно управляем риск, стига да не е предвари-
телно обявен от продавача. Част от рисковете, 
свързани с категорията обхващат учредяване на 
ипотека или налагане на възбрана. Наличието на 
тежести върху имота е основание за разваляне на 
сделката, а ако това не се случи купувачът изрич-
но се съгласява имотът да бъде прехвърлен с уч-
редената ипотека. Основният риск в тази хипотеза 
е свързан с некоректността на продавача, който 
след извършване на сделката и заплащане на су-
мата не вдигне ипотеката на имота.  

Придобиването на имот, който е със статут 
публична държавна собственост е свързано с 
много по-малко рискове. В статията си Петкова 
(2020, стр. 44) посочва, че „в годините норма-
тивната уредба свързана с управлението и раз-
пореждането на имоти публична държавна соб-
ственост няма чести промени, които от своя 
страна не водят до рискове за управляваните 
имоти. Измененията са провокирани най-често 
от промени в средата, европейски регулации и 
вътрешната нормативна уредба.“.  

След дефинирането на целта, определянето 
на критериите и рисковите области, на следва-
що място следва конкретната оценка на риска и 
предприемане на конкретни действия за нама-
ляване на експозицията на отделните рискове. 

ІV. Оценка на риска и предприемане  
на корективни действия по  
управлението на риска 
Въз основа на определените критерии, целе-

полагане и идентифицираните рискове, като 
следващ етап е тяхната оценка. През примера, 
който изследваме следва да се идентифицират 
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рисковете, да се анализира и оцени тяхната об-
ща стойност, както и да се определи набора от 
мерки и въздействия по тяхното предотвратява-
не и намаляване на размера на влиянието им. 
При оценката на конкретните рискове ще се из-
ползва три степенна скала за оценка. За нуждите 
на примера, оценка 1 ще се поставя като ниска 
стойност, 2 за средна стойност, а 3 за висока 
стойност на показателите вероятност и влияние. 
Общата оценка на конкретния риск се получава 
като произведение на двата показателя. Наглед-
но, определянето но общата стойност на риска 
се визуализира в посочената по-долу фигура: 

 
Фигура 1: Определяне на риска 

Следва да се отбележи, че оценката, която се 
поставя на всеки от идентифицираните рискове 
е оценка на присъщия риск и тя е твърде субек-
тивна. Нейните стойности са в зависимост от 
спецификата на дейността на дружеството, мо-
мента на глобалната и регионална икономика, 
конкретната ситуация в която се намира. Посо-
чените стойности са с примерен характер за це-
лите на настоящото изследване и онагледяване 
на процеса по оценка на риска. 

Въз основа на описаните категории, рискове-
те могат да се идентифицират и оценят както 
следва: 

• избор на имот, който не отговаря на пот-
ребностите на дружеството. При оценката на този 
риск, вероятността да настъпи можем да отразим 
със стойност 2 (средна). Влиянието, което може да 
има при настъпването на този риск е със стойност 
3 (високо). Общата стойност на риска при първо-
началната оценка можем да определим като 3 (ви-
сок) риск, което от своя страна изисква предприе-
мане на допълнителни и съществени действия за 
недопускането му в бъдеще. 

• избор на имот, който е на некомуникатив-
но място и с недобра инфраструктура. Оценката 

на този риск по показателя влияние можем да 
отбележим, че е 1 (нисък), а влиянието което би 
имало настъпването му да оценим като 2 (сред-
но). Общата стойност на присъщия риск можем 
да определим като 2 (нисък), което от своя 
страна предполага, че организацията е в състоя-
ние да го поеме и изисква по-малко целенасоче-
ни действия от страна на мениджмънта на ком-
панията. 

• лошо състояние на имота и наличие на 
скрити дефекти. Рискът предполага широк спек-
тър от неблагоприятни обстоятелства, съпътст-
ващи избора на имота. Това обуславя и поставе-
ната оценка за вероятност от настъпване на рис-
ка– 3 (висока) и високото му влияние 3. Общата 
стойност на риска оценяваме на 3 (висока), кое-
то налага доста съществени действия от страна 
на мениджмънта за преодоляването на риска.  

• финансова необезпеченост на придобива-
нето на имота. Рискът е в зависимост от общото 
финансово състояние на предприятието, както и 
наличието на външно финансиране – примерно 
получаване на банков заем, общото състояние и 
оценка на имота и т.н. В ситуацията на светов-
ната пандемия от Covid 19, ежедневно проме-
нящите се правила и тенденции, идентифицира-
ният риск търпи постоянни промени. За целите 
на настоящия пример ще оценим вероятността 
като 2 (средна) и влиянието като 3 (високо). 
Общата стойност на риска ще измерим като 3 
(висока), което представлява риск от особено 
значение, изискващ допълнителни мерки за уп-
равлението му.  

• неуточнена собственост, наличие на те-
жести и други правни пречки по придобиването. 
Оценката на риска по вероятност можем да оп-
ределим като 1 (ниска), предвид множеството 
правни регулации, които са наложени от зако-
нодателството. По отношение на влиянието, 
рискът можем да оценим със стойност 3 (висо-
ка), тъй като ако настъпи то това би било съ-
ществено, а даже и пагубно за придобиването на 
желания имот. Общата стойност на риска по по-
сочената скала отбелязваме като 2 (средна), кое-
то изисква определен набор от мерки за ограни-
чаването на риска.  

Въз основа на идентифицираните и оценени 
рискове, предприятието следва да предприеме 
конкретни действия като мерки за ограничаване 
на настъпването на идентифицираните рискове, 
както и последиците от евентуалното им настъп-
ване. Характерно за тези мерки е, че те могат да 
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имат комплексно въздействие и една или някол-
ко могат да имат кумулативен ефект, както върху 
всички рискове, така и върху няколко от тях. 

Това, което можем да предприемем е свързано с: 
• реална преценка на собствените възмож-

ности; 
• избор на алтернативни възможности и 

преценка на взетите решения; 
• обстойно проучване на пазара на недви-

жими имоти; 
• наемане на компетентни професионалисти 

в отделни области; 
• други, специфични действия съобразно 

обстоятелствата и средата (външна/вътрешна) в 
която се намираме. 

Заключение 
В заключение, процесът по управление на 

риска представлява проста логическа конструк-
ция, включваща дефиниране на целите и опре-
деляне на критериите за постигането им, иден-
тифициране на рисковите области и конкретни-
те рискове, оценка на рисковете и предприемане 
на конкретни мерки за преодоляването на евен-
туалните заплахи за постигане на целите. 

Управлението на риска ни помага да осъзна-
ем срещу какво сме изправени, като същевре-
менно представлява начин за намиране на под-
ходящи алтернативни възможности. 

Един правилен подход при управлението на 
риска може да предотврати множество негатив-
ни последици, да ни спести излишно разходване 
на ресурси и да подобри ефективността и ефи-
касността на действията ни. 
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