
НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2010, том 49, серия 1.2 
 

 - 125 - 

 

Ситуационно моделиране на риска.  

Част ІІ. Параметри и променливи. 

 

Владимир Томов                    Любомир Владимиров 

 

Situational risk modeling. Part I. Parameters and variability. The aim of the present work is to 

define the parameters and variables of the situational models. To achieve it the following purposes have to 

be solved: 1) Bringing out of the morphology of the situational models, 2) Arguing of the parameters and 

variables, 3) The content’s disclosure of the variables of the situational models.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Цел на настоящата работа е дефиниране на параметрите и променливите на 

ситуационните модели. За постигането й се решават следните задачи: 1) Извеждане 

на морфологията на ситуационните модели, 2) Аргументиране на параметрите и 

променливите, 3) Разкриване съдържанието на променливите на ситуационните 

модели. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

Независимо от вида рискситуациите имат конкретни определящи компоненти и 

елементи. Те се определят от морфологията, тъй като рискът е количествен 

критерий на опасностите. Ето защо рискситуацията е знаково-изчислителен модел 

на ситуацията на опасностите. 

Нейни компоненти са опасните 

явления 
Fen

K , опасните 

въздействия 
pIm

K  и опасните 

ефекти 
Inj

K . 

В наши изследвания [1,2,3] е 

възприет усъвършенстван граф-

модел на опасностите.  

Основните съставящи 

елементи на опасните  явления 

Fen
K  са: 

• природни и/или причинени 

от човека опасни събития, 

• опасни процеси, 

• обективни и субективни източници на опасни действия, 

• профилактични защитни действия, 

• явни и потенциални опасни действия, 

• опасни операции, 

• нива на опасните действия, 

• девиация на опасните действия 

• предпазни защитни действия. 

Опасните въздействия 
pIm

K  се състоят от: 

• среда на въздействие на опасните фактори, 

• пространство на въздействие, 

• време на въздействие, 

• нива на въздействието на опасните фактори, 

• първичен обект на въздействията от 1  до K , 

• уязвимост на обекта на въздействията, 
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Фиг.1. Обобщен граф на рискситуациите 
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• редуциращи защитни действия. 

Опасните ефекти 
Inj

K  – вредите са съвкупност от: 

• вид, 

• локализация, 

• тежест, 

• мащаб, 

• възстановяемост, 

• компенсиращи защитни действия. 

Параметри на моделите на риска са вероятностите за появяване на елементите 

на опасностите.  

Променливи на ситуационните модели на риска са: 

І . Пространство на рискситуациите. Има смисъл в два аспекта. Първият аспект 

е, че пространството е елемент от структурата на въздействията в рискситуацията. 

Второто е, че пространството има обединяващо значение. То интегрира и 

организира всички елементи в единна система. Определя се от координатите Z,Y,X  

(фиг.1) на ортогонална координатна система, чието начало 0  трябва да бъде общо 

за всички изследвани ситуации. 

ІІ. Хронологичност. Тази характеристика на моделите на рискситуациите 

дефинира времевата последователност на елементите на риска. Представя 

направлението на развитие на времето. Насоката на превръщанията на елементите 

отразява  необратимост. Представя се структурата на времевите отношения, 

характера на елементите-прекъснати или непрекъснати, цикличност в развитието на 

ситуациите. Въвежда се обща времева скала с начало 
0

T  и времената 
321

T,T,T . 

Могат да се използват и времевите рискове, които се формулирани и използвани в 

[1]. 

ІІІ. Ординарност. Определя редът на протичане на процесите и явленията-

Fen
K �

pIm
K �

Inj
K . Знанията за реда позволяват да се определят причинно-

следствените отношения между компонентите на опасностите и елементите им. 

ІV. Метричност. Тя определя продължителността на явления и процеси, 

размерите на пространството на появяване, нива на опасните действия и 

девиацията им, разположение на единната координатна система, размери на 

източниците на рискови фактори и редица други количествени характеристики.  

V. Фиксация. Тя разкрива от една страна всеобщността на измененията и 

характеризира състоянието между действителност и възможност. От друга страна 

разкрива условията при които е възникнало рискова ситуация, но не е протекла 

напълно. Фиксацията е свързана, например, с появяване на сигнал за протичане на 

някакво действие. Сигналът е носител на информация за времето на 

взаимодействие. Всяко взаимодействие отразява и времето на появяването му. 

Така при разследване и доказване на инициирани рискситуации се изисква да 

бъде определен времевия момент и интервала, през който са протекли 

измененията, предизвикани от иницииращото събитие или лице.  

Разгледаните общи постановки и примери са основа на по-конкретна и точна 

класификация на фиксациите във времето, а именно: 

а) Времеви момент, т.е. миг, отразяващ начало или край на движение или 

взаимодействие на структурни елементи на ситуацията в пространството. 

Практически моментът е изходящата точка на определяне на продължителност и 

последователност на взаимодействия, 

б) Времеви интервал. Той е характеристика на явления, процеси и събития, 

която представя продължителността, развитие и протичане на ситуацията между 

два момента. 
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в) Времеви отношения. Характеризират поредица събития, които описват 

последователността им,  хронологията на възникване, съществуване и 

прекратяване. Дават информация  за началото, първото събитие и 

последователността на възникване на вредите. Предполагат зависимост във 

времето на не по-малко от два обекта, събития или действия 

VІ. Причинност. Причинността е най-активният действащ елемент в 

инициираните и иницииращи рискситуации, което проявява широк спектър от 

разнообразни свойства и качества. Те влияят пряко върху качествената страна на 

ситуациите.  

Информацията за иницииращия субект, обект или събитие, процес, 

обстоятелства може да бъде явна, но може и да е неявна, да е скрита. Характерът й 

допринася в особено значима степен за разкриването на риска или за избора на 

подходяща тактика за разкриване. Има разлика между причините, които влияаят 

върху създаването на иницииращи и на инициирани рискситуации. Важни са 

личностните качества, социалните, физичните, биологичните и редица други техни 

страни.  

Субектът в иницииращите ситуации се различава от субекта на инициирани 

ситуации. В инициираните случаи информацията за него трябва да бъде по-голяма. 

Трябва да се вземе предвид мотивацията, аргументите за иницииращи подбуди и да 

се разглежда зараждането на иницииращо поведение. За определяне на същността 

на изучаване на иницииращите лица могат да се отделят редица основни 

характеристики: 

а) Анатомични и функционални признаци, 

б) Социално-демографски признаци: 

• социален статус, изразяващ се в принадлежността към определен социален 

слой и социално-демографска група (пол, възраст, местожителство, образование, 

месторабота, семейно положение и т.н.), 

• социална функция в обществото, т.е. съвкупност от дейностите му като 

ръководител, заинтересувано лице, обикновен гражданин, работник, член на 

семейство и прочие, 

• нравствено-психологична характеристика, изразяваща се в отношение към 

социални ценности и изпълнение на социални функции, мироглед, идеология, 

отношение към трудовата дейност, семейство, закони, правов ред и др. 

в) Лична психология-емоционални, волеви, интелектуални особености, 

психични аномалии и гранични състояния на психопатия, алкохолизъм, наркомания,  

травми на централната нервна система. Те намаляват съпротивлението на лицата 

към въздействие на ситуации, в това число и в конфликтни, отслабват механизмите 

за вътрешен контрол и спомагат за извършване на риск генериращи действия. 

г) Личностни подбуди-потребности, интереси, мотиви. 

д) Криминогенни характеристики-степен на антиобществено поведение, 

съдимост. 

При вземане на решение за иницииране на конкретен вид рискситуация, което е 

характерно на умишлени престъпления, иницииращото лице прогнозира ситуацията, 

моделира бъдещия образ на своите действия, избира начин за извършване на 

действията си, прикрива следи. Структурата на моделиране е: 1) преработване на 

информацията, с която се разполага, 2) разработване на варианти на поведение, 3) 

сравняване на поведението с околната обстановка, 4) разработване и оценка на 

вариантите, 5) вземане на решения. 

Мотивите на иницииращите лица са: 1) користни, например. подбуждащи към 

забогатяване, 2) Стремеж към поддържане на минимално жизнено ниво, 3) 

Удовлетворяване на потребности от храна, защита от студено време, сексуални 

потребности и прочие, 4) Пренебрежение към изискванията на обществото, към 

нормите за социално поведение, които пречат на изпълнението на лични планове, 
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цели и желания, 5) Враждебно отношение към околния свят на хора под влияние на 

личните си неуспехи, завист, социален дискомфорт, в резултат на които възникват 

желания да причинят злини на околните, понякога дори и непознати или да 

провокират конфликти, 6) Междуличностни конфликти, които се дължат на 

неприязън, обида, ревност, завист и други, 7) Агресивност и жестокост, прояви на 

извратени потребности с цел да се само утвърдят, лична реализация, национален 

екстремизъм или други форми на групова солидарност, религиозен фанатизъм, 8) 

Стремеж към поддържане на такова ниво на комфорт, което съответства на 

изискванията за престиж в служебната или битова среда, към които принадлежи 

субекта, 9) Враждебност към държавния и обществения строй и стремеж да бъдат 

изменени насилствено. 

Следва да се отделят случаите на инициирани риск-ситуации по невнимание. 

Основните причини за тези случаи са: 

• пренебрежение и лекомислено отношение към нормите, регулиращите права 

и задължения на участниците в движението по улиците и пътищата, работа с 

техника с повишена опасност и т.н., 

• надценяване на личните способности, самоутвърждаване на правото на риск 

като длъжностно лице, 

• стремеж към избягване на вредите при неизпълнение на разпоредби, 

указания и други норми, които ориентират към спазване на изисквания за 

безопасност и сигурност, 

• състояние на афект. 

VІІ. Уязвимост. Обекти на рисковите въздействия могат да бъдат всички 

елементи във фирмите, околната среда, населението, природата, контрагенти, 

доставчици и всички взаимодействащи с фирмата.  

Риск-обектите са потърпевшите от риска. Могат да бъдат вътрешни и външни. 

Към вътрешните могат да се отнесат финанси на фирмата, техника, технологии, 

персонал, инфраструктура, околна среда, управление. Външни обекти могат да 

бъдат природата, кредити, пазари, население, сгради, съоръжения, пътища и т.н. 

Смесени са  гражданските права на персонала и населението в обкръжаващата 

среда, социалните отношения, материални блага, паметници на културата и прочие.  

Конкретно за хората, личността и поведението на потърпевшите има значение 

за иницииращото поведение. Влияят физичното и психично здраве, действия на 

потърпевшия, нарушаване на правила за поведение в кризисни ситуации, 

пренебрежение към защитата и личната безопасност и редица други.  

VІІІ. Обкръжение. Всяка ситуация съществува в определена връзка с други 

външни системи, които образуват обкръжаващата го среда. Тя е необходимо да 

бъде точно дефинирана и изучена, за да може да бъде моделиран генезисът на 

риск-ситуацията, механизмът на развитието й, процесът на увреждане, 

характеристиките на всеки един от елементите на трите компоненти-опасни явления, 

въздействия и ефекти. Околната среда е сложно многокомпонентно образувание. В 

зависимост от позицията на определянето й могат да се формулират различни по 

характер и съдържание съставки. 

VІІІ. Обстановка. Считаме, че обстановката на рискситуациите трябва да се 

дефинира правилно, тъй като са ключов момент.  

Обстановката не е само материална среда, а съвкупност от фактори-

веществени, пространствени, климатични, конструктивни, физични, химични, 

биологични, поведенчески, психологични и т.н. Тези фактори се отчитат от субекта 

създаващ риск-ситуацията, когато е преднамерено. Въз основа на тях взема 

решение, но същевременно в тях се вплитат характеристиките, следите на риска.  

Задълбоченото и методично изучаване на обстановката въвежда в 

атмосферата на риска. Той може да бъде видян, почувстван или прогнозиран. 

Тогава отчетливо се разбира случилото се, установяват се вътрешните връзки 
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между действията и отражението им. Могат да се разберат и мотивите за 

иницииране на риска, а не са неговата въображаема мисловна картина.  

Обстановката допринася за подразделяне и таксономично определяне на 

рисковете. В случаите на систематизиране на климатичните фактори могат да се 

направят изводи, че например рискове възникват при ниски или високи, 

температури, заледявания, производствени помещения или жилища, гориста или 

земеделска област, главни или второстепенни пътища и т.н. 

ІХ. Вредност. Определя се от характеристиките на негативните последствия.  

Има разделяне на щети и вреди, но това не е съществено. Акцентът следва да бъде 

върху спецификата и големината на вредата. Досега не е отчитана 

възстановяемостта. Нейната продължителност, разходи, цикличност и кратност са 

определящи параметри на рискситуациите. Отчитането на компенсиращите защитни 

действия и уязвимостта на потърпевшите обекти също влияят върху ситуационния 

риск.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изведена е морфологията на ситуационните модели. Целта е дефиниране на 

параметрите и променливите на ситуационните модели. 

Параметри на ситуационните модели са вероятностите за появяване на 

елементите от структурата им. Те се определят в зависимост от характера им-

прекъснати или непрекъснати случайни величини и се подчиняват на извеждани за 

всяка ситуация закон за разпределение.  

Променливи на моделите са пространство, хронология, ординарност, фиксация, 

метричност, причинност, ситуационна среда, уязвимост, вредност. Разкрито е 

съдържанието им. Особен акцент е субективната причинност, която се налага като 

основна във фирмената дейност. 
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