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Методика за анализ и оценка на риска за безпристрастност 
 
 

1. В Органа за контрол „АЕРО КОНТРОЛ” при анализа на риска за безпристрастност се използва 
израза: 
 

Р = В x П , където: Р - ниво на риска 
 В - вероятност за реализация на заплаха 
 П - последствия при евентуална реализация 
 
2. Вероятността за реализация на заплахата (В) се измерва количествено със стойности от 1 до 5: 
 

1 – нищожна вероятност. Конкретна заплаха не се е реализирала до момента в практиката на 
Органа за контрол „АЕРО КОНТРОЛ” 

2 – малка вероятност. Съществуват единични случаи на реализация на заплахата в 
практиката на Органа за контрол. 

3 – средна вероятност. Има реализирани от 4 до 4 случая на реализация на заплахата. 
4 – голяма вероятност. Конкретната заплаха е била реализирана повече от 4 пъти в 

практиката на Органа за контрол 
5 – много голяма вероятност. Наблюдавана е системност в реализацията на заплахата в 

определени периоди дейността на Органа за контрол. 
 
3. Последствия (П) се измерват количествено със стойности от 1 до 5: 
 

1 – нищожни последствия. Отклонението в параметъра на контрола или качеството на 
услугата няма да доведе до несъответствие с изискванията на клиента и няма финансови 
последствия за Органа за контрол. 

2 – малки последствия. Отклонението в параметъра на контрола или качеството на услугата 
няма да доведе до несъответствие с изискванията на клиента, но е възможно да има минимални 
финансови последствия за Органа за контрол. 

3 – средни последствия. Отклонението в параметъра на контрола или качеството на услугата 
води до несъответствие с изискванията на клиента и респективно до финансово последствия за 
Органа за контрол. 

4 – големи последствия. Отклонението в параметъра на контрола или качеството на услугата 
води до несъответствие с изискванията на клиента и до финансово последствия за Органа за 
контрол. Представлява реална заплаха за бъдещи взаимоотношения с конкретния клиент. 

5 – много големи последствия. Отклонението в параметъра на контрола или качеството на 
услугата води до несъответствие с изискванията на клиента, води до финансово последствия за 
Органа за контрол и е реална заплаха за бъдещето развитие на Органа за контрол. 
 
4. Рискът за безпристрастността се определя за всяка заплаха или случило се събитие като: 

- малък – ако риска е по-малък или равен на 9 
- среден – ако риска е по-голям от 9 и по-малък от 15 
- голям – ако риска е 15 и по-голям от 15 

 
5. Ако в даден процес от Система на управление има няколко заплахи / случили се събития 
Оценката на риска се определя от сумата на отделните рискове. Напр. в случаи на 5 вероятни 
риска (заплахи) риска се определя като малък - при сбор по-малък или равен на 45. Среден е риска 
когато сбора е по-голям от 45 и по-малък от 75. Голям е риска, когато сбора е 75 и по-голям от 75. 
 



 
НК 04.00-ОД.03 

Стр. 2 от 2  
 

6. Анализа и оценките на рисковете служат за идентифициране на възможности за подобряване на 
процесите и намаляване на рисковете, свързани с идентифицирани заплахи. 
 
7. Оценката на ефикасността на приложените мерки за ограничаване на рисковете се извършва на 
база анализ на реализираните заплахи/събития и причините за тяхната реализация 

 
8. Анализа и оценка на рисковете при изпълнение на Основните процедури за контрол се 
извършва два пъти годишно от Отговорника по качеството. Може да привлече за тази дейност 
Техническите ръководители на структурните звена. Идентифицира рисковете и изготвя доклад с 
предложения до Ръководителя на Органа за контрол за ограничаване на рисковете. Ръководителя 
взема крайното решение по управлението на риск. 

 
9. Оценката на риска за всяко структурно звено се извършва на обектите за контрол непрекъснато. 
За вземане на правилно решение Техническите ръководители привличат заинтересованите страни 
– представители на Възложителя да участват да бъдат съпричастни  в методите за ограничаване на 
рисковете. Това се извършва в непрекъсната връзка с Отговорника по качество, който е задължен 
да идентифицира своевременно риска за безпристрастността и да предложи за съгласуване с 
Ръководителя на Органа за контрол мерки за ограничаване на риска или неговото управление. 
Честотата на провеждане е с честотата на започнатите обекти в структурните звена. Отговорника 
по качеството е отговорен за регистриране на възможните рискове, съгласно разработената 
процедура. 

 
10. Регистрираните рискове се контролират и разглеждат от Управителя по време на Преглед от 
ръководството. Записите се разглеждат и по време на вътрешни планови одити и външни одити на 
акредитиращия орган. 
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