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Това ръководство ще ви даде всичко необходимо за правилно, лесно и бързо извършване на 
оценка на риска, както на борда на кораба, така и в офиса. Дори да не сте заети в сферата на 
морския транспорт, то ще ви бъде от полза. 
 

Може да не го осъзнавате, но всички ние извършваме оценка на риска поне по няколко пъти 
на ден. Правим го, когато пресичаме улицата, когато шофираме, когато извършваме непознати 
за нас дейности и т.н. 

Изгледайте това видео. Може да отворите видеото и като копирате следващия линк 
https://maritime.global/wp-content/uploads/2020/09/Near-miss.mp4 и го поставите директно във 
вашия браузър. 

Размина се на косъм нали! На български казваме „Размина се на косъм“, но сме свикнали 
да използваме английския термин „Near miss“. Сега разбирате колко често подсъзнателно 
извършваме оценка на риска и колко важно е тя да е точна. Този водач на моторно превозно 
средство (МПС) се размина на косъм с много тежки последици, както за пешеходеца, така и за 
самия себе си. 

В края на ръководството ще можете правилно да отговорите на въпроси като: 
 Кои бяха съществуващите мерки за контрол на риска във видеото? и 
 Какви допълнителни мерки трябваше да предприеме шофьорът на автомобила в 

лявата лента за да не се стигне подобна ситуация? 
Но най-важното е, че ще можете правилно, лесно и бързо да извършите и документирате 

оценка на риска за всякакви ситуации. Тук не само ще научите, но и ще разберете: 
 Какво е риск? 
 Какво е управление на риска? 
 Какво е контрол на риска? 
 Какво е опасност и как се определят опасностите? 
 Ще научите разликите между опасни условия, опасно действие, near miss и 

инцидент; 
 Ще разберете каква е връзката между възникването на инциденти и швейцарското 

сирене – т.н. „Модел на швейцарското сирене“ 
 Ще преминете стъпка по стъпка през различните етапи на оценката на риска. 

 
  

https://maritime.global/
https://maritime.global/wp-content/uploads/2020/09/Near-miss.mp4
https://maritime.global/wp-content/uploads/2020/09/Near-miss.mp4
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Какво е риск 
Рискът е мярка за вероятността от настъпване на конкретно нежелано събитие и тежестта 

на неговите нежелани последици или загуби. Той е комбинацията от вероятността за 
настъпване на опасно (нежелано) събитие и тежестта на негативните последствия или загуби 
от него (нараняване, вреда на околната среда или други нежелани последствия). 
Рискът има два елемента: 

1. вероятността опасността да се случи; 
2. последствията от опасното събитие. 

Трите основни риска на борда на кораба са: 
• Риск за здравето и безопасността; последствията са наранявания или смъртни случаи 
• Риск за околната среда; последствието е замърсяване 
• Риск за кораба и експлоатацията; последствията са повредено оборудване, повреден 

товар, излизане извън наем 

Какво е Управление на риска 
Управление на риска се нарича процесът на вземане на решение за приемане на 

предварително известен или оценен риск, и/или прилагането на действия (мерки) за 
намаляване на тежестта на последствията или вероятността за настъпване на нежеланото 
събитие. 
Обърнете внимание на изричното изискване за оценка на риска „предварително известен 
или оценен риск“, и намаляване на риска „прилагането на действия (мерки) за намаляване 
на тежестта на последствията или вероятността за настъпване на нежеланото 
събитие“. 
Управлението на риска включва: 

• Политика по управление на риска 
• Определяне на опасностите 
• Оценка на риска 
• Контрол на риска 

Политика по управление на риска 
В най-общия случай политиката по управление на риска адресира области като: 
• Изграждане на култура на безопасността, с цел управление на риска и по този начин 

недопускане на инциденти 
• Определяне на структуриран и измерим подход към идентифициране на рисковете и 

тяхното управление 
• Осигуряване на ефективна комуникация на всички нива в организацията (компанията), 

за да се осигури, че политиката се разбира и прилага от всички нейни служители 
• Управление на човешките ресурси. Лошите условия на труд и лошите битови условия в 

съчетание с незаинтересованост (безразличие) от страна на бреговия и корабен 
мениджмънт имат негативен ефект върху физическото и психическото здраве на 
екипажа и водят до нисък морал и опасни действия, последствията от които са 
инциденти и многобройни „near miss” (near miss – опасен случай или в буквален превод 
на косъм от инцидента). 

Оценка на риска 
При оценката на риска трябва да се идентифицират опасностите. Следващата стъпка е да се 

оцени рискът за всяка опасност. Това включва определяне на вероятността, последствията и 
след това неговата приемливост. 
Контрол на риска 

Контролът на риска е процесът на вземане на решения и прилагането на мерки за постигане 
и поддържане на желаното ниво на риска. 
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Защо е необходимо да се извършва оценка на риска? 
Според параграф 1.2.2  на ISM кодекса, целите на компанията по управление на 

безопасността трябва да включват оценка на всички идентифицирани рискове за корабите, 
персонала и околната среда и предприемане на подходящи предпазни мерки. 
 

Реално, целта на системата по управление на безопасността е да управлява риска. На кораба 
управление на безопасността и управление на риска са синоними. 
 

Съответствието с правилата на класификационните организации и флаговите 
администрации, международните стандарти (SOLAS, MARPOL, STCW и т.н.) и останалите 
приложими изисквания, не е достатъчно да сведе нивото на риска до минимум. Нивото на 
риска би могло да се намали още, чрез прилагането на допълнителни мерки. Правилата и 
процедурите обикновено определят мерки за справяне с по-често срещаните или общи 
рискове. Една и съща дейност на борда на кораба може да е свързана с различни рискове. 
Например при влизане в затворени пространства рисковете ще зависят от вида и 
конфигурацията на съответното помещение (баластен танк, горивен танк, кофердам и т.н.), 
дали корабът е на ход или в пристанище, температура на околната среда, опитност, 
натренираност и физически качества на участниците. Нещо повече, рисковете може да се 
променят дори в рамките на един и същ ден, като например състояние на морето, сила на 
вятъра, включително емоционалното състояние на екипажа. Трябва да се отбележи, че 
обикновено, причината за сериозен инцидент не е само една, а съвкупност от фактори и 
пропуски, които поотделно и сами по себе си не биха довели до подобен развой на нещата. 
Затова всяка една конкретна дейност на борда на кораба трябва да бъде внимателно и цялостно 
оценена, за да се установи дали са необходими допълнителни мерки за свеждане на риска до 
приемлив и какви трябва да бъдат те. 

Оценката на риска обяснена с няколко прости въпроса 
Оценката на риска най-просто може да бъде обяснена така: 
 Какво може да се обърка? 

Това е опасността, която може да доведе до инцидент. 
 Каква е вероятността, това което може да се обърка, наистина се обърка? 

Това е вероятността опасността да доведе до вреда. 
 Какво се случва, когато това което може да се обърка, наистина се обърка? 

Това са последствията от гледна точка на вредата върху хората, имуществото или околната 
среда. 
 Колко значимо е това за нас? 

Определя се от нивото на риска (за по-кратко риска), като се вземат под внимание вероятността 
и тежестта на последствията. Ще бъде разгледано по-късно. 
 Какво можем да направим ако това е значимо за нас? 

Предприемане на мерки за контрол на риска. 

Процес по оценка на риска 
Процесът по оценка на риска включва следните основни стъпки: 
1. Определяне на дейностите 
2. Определяне на опасностите 
3. Определяне на съществуващите мерки за контрол на риска 
4. Оценка на риска (според вероятността и тежест на последиците) 
5. Вземане на решение за приемливостта на риска. Ако рискът не е приемлив: 

a. Определяне на мерки (действия) за контрол на риска 
b. Преглед на адекватността на определените мерки 
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Стъпка 1: Определяне на дейностите 
Когато се взема решение кои операции да са първи при оценяването, се препоръчва да се 

започне с тези, които имат най-голям потенциал за щети. 
Стъпка 2: Определяне на опасностите 
Дефиниция за опасност 

Има много дефиниции за опасност използвани от различните индустрии. За целите на това 
ръководство ще приемем че: Опасността е източник на потенциална вреда или повреда, 
или ситуация, или действие с такъв потенциал. 

Често хората са склонни да определят събитието, причинено от опасността, за опасност 
вместо самата опасност. Няколко примера за това са посочени в таблица 1: 
 

Опасност Събитие 
Хлъзгава повърхност Подхлъзване водещо до нараняване 

Корозирал трап Счупване на стъпалопадане/счупване на 
крайник 

Взривоопасна атмосфера Експлозиятежко изгаряне, смърт 
Токсична атмосфера Вдишванетежко натравяне, смърт 

Недостатъчна осветеност Удряне на главата или спъванесътресение, 
изкълчване на крайник 

Таблица 1 

В зависимост от естеството на операцията последиците от инцидента могат да имат 
различна тежест. Тъмнината може да представлява по-голяма опасност при влизане в 
затворени пространства, отколкото за навигацията. Затова при определяне на опасността 
трябва да се идентифицира вида на вредата, както и на кого (или на какво). Задаването на 
следните три въпроса ще помогне да се установи къде съществува опасност от потенциална 
вреда и естеството на вредата: 

1. Има ли източник на потенциална вреда? 
2. Кой или какво може да пострада? 
3. Как може да се случи вредата? 

Категории опасности 
За да се осигури структуриран подход за идентифициране на опасностите, следва да се 

разгледат последователно следните категории; 
1. Опасни (не безопасни) действия 
2. Опасни (не безопасни) условия 
3. Фактори на работната среда 
4. Човешки фактор 

Примери за опасности 
• Опасни (не безопасни) практики в работата 
• Опасни свойства на веществата 
• Контакт с вредни субстанции или вдишване на такива 
• Потенциални източници на запалване 
• Неблагоприятна среда, напр. студ, топлина, шум, светлина, вибрации 
• Електромагнитни или радиовълни 
• Метеорологична обстановка, напр. буря, мъгла, гръмотевици 
• Необозначени подводни обекти 
• Опасни (не безопасни) повърхности 
• Нестабилни работни площадки, включително клатенето на кораба 
• Тежки предмети 
• Незакрепени предмети 
• Електричество, хидравлично или пневматично налягане 
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• Надеждност на механизмите / оборудването 
• Проблеми с вербалната комуникация 
• Липса или недостатъчно обучение / тренировки 
• Умора 

На Фигура 1 е показана разликата между опасни условия, опасни действия, Near miss (на 
български казваме размина се на косъм) и инцидент. 
 

 
Фигура 1 

 Опасни условия – корозиралите места за захващане на товара 
 Опасно действие – работникът извършва опасно действие като стои под товара 
 Near miss – товарът е паднал близо до работника без да го нарани. Разминало се е на 

косъм – чист късмет, на който не бива да се разчита. 
 Инцидент – падналият товар е довел до нараняване на работника 

По-рано беше споменато, че 
обикновено причината за сериозен 
инцидент не е само една, а 
съвкупност от фактори и пропуски, 
които поотделно и сами по себе си 
не биха довели до подобен развой 
на нещата. Това може да бъде 
условно представено с т.н. модел на 
швейцарското сирене (фигура 2). 

Дупките в швейцарското сирене 
илюстрират пропуските, например 
опасни условия, които не сме взели 
под внимание или извършване на 

опасни (не безопасни) действия. Условно можем да приемем, че ще се случи инцидент, ако 
мишката успее да премине през дупките до другата страна на сиренето. Както се вижда, ако 
дупките са подходящо разположени, мишката ще успее да се провре през тях и да излезе от 
другата страна. Наслагването на фактори и пропуски в определена комбинация е довело до 
сериозен инцидент. Във всички останали случаи, когато пътят на мишката се е оказал 
блокиран, можем да кажем че се е разминало на косъм т.е. имаме Near miss. 

Фигура 2 
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Стъпка 3: Определяне на съществуващите мерки за контрол на риска 
За да определим потенциалната вреда от дадена опасност, трябва да се вземат под внимание 

съществуващите вече мерки за нейното намаляване т.е. за контрол на риска. Обикновено за 
повечето операции на борда на кораба, разполагаме с процедури и инструкции, които са 
разработени на база на предварителна оценка на риска. В общия случай тяхното спазване ще 
осигури необходимите мерки за контрол. Въпреки това, тъй като са предварително написани, 
процедурите и инструкциите не могат да предвидят всяка една конкретна ситуация и всеки 
един риск на борда на кораба. Както беше споменато по-рано, рисковете може да се променят 
в рамките на един и същ ден, а понякога и за часове. Затова не рядко се налага да бъдат 
набелязани допълнителни мерки. При тяхното набелязване трябва да се търси ефекта на 
намаляване на вероятността за случване и/или тежестта на вредата. 

Трябва да се отбележи, че взети заедно мерките за контрол на риска действат като намаляват 
ефекта от една или комбинация от опасности. По възможност трябва да се избягва практиката 
за назначаване само на една единствена мярка за една конкретна идентифицирана опасност, 
тъй като това може да доведе до пропускане на мерки, в случай че някоя от опасностите не 
бъде идентифицирана. 

Без да се ограничават до изброените по-долу, мерките за контрол на риска могат да 
включват: 
 Спазване на процедурите на компанията, пристанищните правила, препоръките на 

Международната Морска Организация (ММО), насоките на браншовите организации 
 Осигуряване на адекватен брой хора за изпълнение на операцията 
 Тренировка и обучение 
 Подбиране на подходящи метеорологични условия (скорост на вятъра, вълнение, 

видимост и др.) 
 Превантивна поддръжка 
 Изискване за ефективна вербална комуникация 
 Използване на подходящо оборудване 

Като правило, ползването на допълнителни лични предпазни средства (ЛПС) и 
осигуряването на средства за оказване на първа помощ следва да са последни след прилагане 
на всички други мерки за контрол. 
Стъпка 4: Определяне на риска 

Съществуват два основни метода за определяне нивото на риска – качествен и количествен. 
При качествения метод някой използва личната си преценка за да оцени характеристиките на 
нещо, докато при количествения метод нивото на риска може да бъде измерено въз основа на 
данни налични в компанията и/или получени от индустрията като цяло. 

За целите на това ръководство ще разгледаме подход, който обединява по малко и от двата 
метода, тъй като включва елемент на количествено определяне на вероятността и 
потенциалната тежест на вредата. 

Рискът произтичащ от една опасност може да бъде определен оценявайки 
 вероятността да настъпи вреда в резултат на дадена опасност и 
 потенциалната тежест на тази вредата. 

Тези два компонента трябва да бъдат определени независимо един от друг. 
Определяне на вероятността 

За тези, които за първи път се сблъскват с оценка на риска, в началото определянето на 
вероятността да настъпи вреда и тежестта на вредата ще бъдат по-скоро субективни поради 
липса на опит. 

Степените на вероятност са дадени в таблица 2. Те могат да бъдат различни според 
източника и сферата на приложение. 
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Много вероятно Вероятно Невероятно Много невероятно 
Обикновено се 

случва на човек поне 
веднъж на всеки 6 

месеца 

Обикновено се 
случва на човек 

веднъж на всеки 5 
години 

Обикновено се 
случва на човек 

веднъж за цялата му 
трудова практика 

По-малко от 1% 
вероятност да се 
случи на човек за 
цялата му трудова 

практика 
Таблица 2 

Отнесена към корабоплаването, горната таблица може да бъде интерпретирана по начина 
показан в таблица 3. 
 

Много вероятно Вероятно Невероятно Много невероятно 
Обикновено се 

случва поне веднъж 
на кораб всяка 

година 

Обикновено се 
случва поне веднъж 
на кораб на всеки 5 

години 

Обикновено се 
случва поне веднъж 
на кораб на всеки 25 

години 

Обикновено се 
случва поне веднъж 

за целия флот на 
всеки 25 години  

Таблица 3 

Определяне на степените на тежест на вредата 
В таблица 4 са посочени степените на тежест на вредата за хората, околната среда и кораба 

според различни източници. Те също варират в зависимост от източника и сферата на 
приложение (енергетика, корабостроене, офшор и т.н.). 
 

Тежест на вредата Ефект / резултат 

Лека вреда 

• Порязвания, натъртвания, главоболие, дискомфорт вследствие на 
заобикалящата среда 

• Налага се оказване на първа медицинска помощ но пострадалият 
е годен за работа на следващия ден 

• Неприемливи емисии от димохода 
• Повреда на оборудване, което не води до нарушаване на 

експлоатационната годност на кораба 

Умерена вреда 

• Разкъсвания, изгаряния, мозъчно сътресение, сериозни 
навяхвания или работна среда, които могат да причинят трайни 
леки увреждания 

• Пострадалият не може да се върне на работа до 3 дни или се 
налага репатриране 

• Нефтен разлив овладян на борда на кораба 
• Повреда на конструкция или оборудване, които нарушават в 

малка степен експлоатационната годност на кораба, без да 
влияят съществено на неговата мореходност 

Тежка вреда 

• Ампутации, големи фрактури, множество наранявания, 
отравяния или животозастрашаващи наранявания 

• Постоянна загуба на трудоспособност 
• Нефтен разлив зад борд 
• Нарушаване на мореходността или пълна загуба на кораба 

Таблица 4 

След като вече сме определили вероятността за настъпване на вреда и тежестта на вредата, 
можем да пристъпим към определяне на нивото на риска използвайки таблица 5. 
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  ТЕЖЕСТ НА ВРЕДАТА 

  Лека вреда Умерена вреда Тежка вреда 

ВЕРОЯТНОСТ 

Много невероятно Много нисък Много нисък Висок 

Невероятно Много нисък Умерен Много висок 

Вероятно Нисък Висок Много висок 

Много вероятно Нисък Много висок Много висок 
Таблица 5 

Стъпка 5: Вземане на решение дали рискът е приемлив 
Решението дали рискът е приемлив се взема с помощта на таблица 6. 

 
Ниво на 

риска Изисквани действия Поносимост 

Много 
нисък 

Тези рискове се смятат за приемливи. Не са необходими 
допълнителни действия, освен да се осигури 
изпълнението на съществуващите вече мерки за контрол 
на риска. 

Приемлив 

Нисък 

Не е необходимо предприемане на допълнителни мерки 
за контрол на риска, освен ако цената за тяхното 
прилагане не е много ниска по отношение на време, 
усилия и финансови разходи. Действията за 
допълнително намаляване на тези рискове са с нисък 
приоритет. Трябва да се осигури изпълнението на 
мерките за контрол на риска. 

Поносим 

Ри
ск

ов
е,

 к
ои

то
 т

ря
бв

а 
да

 б
ъд

ат
 с

ве
де

ни
 д

о 
по

но
си

ми
 и

ли
 

пр
ие

мл
ив

и 
ни

ва
 

Умерен 

Трябва да се положат усилия, където е приложимо, за 
намаляване на тези рискове до допустими, за 
предпочитане до приемливи нива. Трябва да се вземе 
под внимание цената за допълнителни мерки за 
намаляване на риска (по отношение на време, усилия и 
финансови разходи). Мерките за контрол на риска 
трябва да бъдат приложени в рамките на необходимия 
период от време. Трябва да се осигури изпълнението на 
всички мерки за контрол на риска, особено ако нивата на 
риска са свързани с вредни последици. 

Тези рискове 
трябва да бъдат 

сведени до 
поносими или 

приемливи 
нива 

Висок 

Трябва да се положат сериозни усилия за намаляване на 
риска. Мерките за намаляване на риска трябва да се 
приложат спешно в рамките на определен период от 
време. Трябва да се прецени забрана, прекратяване или 
ограничаване на дейността, или прилагане на временни 
мерки за контрол на риска до нейното завършване. Може 
да се наложи използването на значителни ресурси за 
контрол на риска 

Много 
висок 

Тези рискове са неприемливи. Необходими са 
значителни подобрения на мерките за контрол на риска 
така, че той да бъде намален до поносими или 
приемливи нива. Дейността трябва да бъде спряна 
докато не бъдат взети мерки за намаляване нивото на 
риска. Ако това не е възможно, дейността трябва да бъде 
забранена. 

Неприемлив 

Таблица 6 
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Стъпка 6: Изпълнение на мерките за контрол на риска 
Въз основа на оценката на риска, трябва да се определи къде е необходимо подобрение или 

предприемане на нови мерки, така че рискът да бъде намален до приемлив или поносим. 
На практика, при извършване на оценка на риска на борда на кораба, може да се окаже, че 

вероятността от настъпване на опасно събитие поради специфична опасност е „Много 
невероятно“, а последствието е „Тежка вреда“, резултатът от което е „високо“ ниво на риска. 
Съгласно таблица 6 при висок риск може да се наложи операцията да бъде прекратена и да се 
използват значителни ресурси за неговото намаляване. Въпреки това, при управлението на 
риска, движещ фактор е принципът „Толкова нисък, колкото е практически 
разумно“ (ТНКПР)1. Въпреки че може допълнителните мерки да не водят до значително 
намаляване на риска или цената за тяхното прилагане да е напълно непропорционална на 
подобрението, което ще бъде постигнато, високите нива на риска също могат да бъдат сведени 
до поносими. Отличен пример за това е опасността от наличие на запалим газ в атмосферата. 
Това би могло да причини експлозия. Очевидно в този случай не разполагаме с много опции, 
освен да определим вероятността за настъпване на инцидент в резултат на тази опасност като 
„много невероятно“, а последствията като „тежка вреда“. Въпреки това, няма причина да се 
случи експлозия, ако се спазват основните мерки за контрол, като редовно измерване на 
параметрите на атмосферата, осигуряване на подходяща вентилация и отстраняване на всички 
източници на запалване. 
Принципът „Толкова нисък, колкото е практически разумно“ (ТНКПР) 

Като цяло принципът ТНКПР установява връзка между цената / ползата от въвеждане на 
мерки за контрол на риска и приемливостта на риска. По този начин ТНКПР позволява да 
вземем предвид цената когато определяме колко далеч да стигнем в преследване на 
безопасността. Ако цената на мерките за намаляване на риска е напълно непропорционална на 
подобрението, което ще бъде постигнато, може да се счита, че това не е практически разумно.  
 

 
Фигура 3 

Диаграмата ТНКПР на фигура 3 представя повишаващото ниво на риска, свързан с 
конкретна дейност. Рисковете трябва да бъдат контролирани до такава степен, че остатъчният 
риск да бъде или в приемливата зона, или близо до долната граница на поносимата зона. 
За илюстрация на принципа ТНКПР може да се използват следните примери за влизане в 
затворени пространства при минимални мерки за контрол на риска: 

 
1 As Low As Reasonably Practicable (ALARP) 

Ув
ел

ич
ав

ан
е 

ни
во

то
 н

а 
ри

ск
а 

Неприемлива 
зона 

Поносима 
зона 

Приемлива 
зона 

Рискът не е оправдан, освен при 
изключителни обстоятелства 
Рискът е оправдан само ако намаляването му е 
невъзможно или цената за това е напълно 
непропорционална на постигнатото подобрение. 

Рискът е оправдан ако цената за намаляването 
му би превишила постигнатото подобрение. 
Трябва да се гарантира, че рискът остава в тази 
зона. 
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Неприемлива зона на ТНКПР.  
Би било неприемливо някой да влезе в товарен танк, в който има гориво или не е „gas free“, 

тъй като рисковете са прекалено високи. Това обаче, би могло да се случи при изключителни 
обстоятелства, като спасяване на човешки живот или друга аварийна ситуация. 
Горна част на поносимата зона на ТНКПР 

Рисковете при влизане в празен горивен танк от двойното дъно са високи, дори при спазване 
на процедурите предвидени за тази цел. За допълнителното намаляване на риска ще са 
необходими значителни финансови средства за проектиране и монтаж на високотехнологични 
системи за вентилация, мониторинг и осветление. Цената на тези мерки ще бъде изключително 
непропорционално висока спрямо постигнатия резултат. Затова рискът свързан с работата при 
настоящите условия е поносим и вече е сведен до нива, които могат да се считат за ТНКПР. 
Долна част на поносимата зона на ТНКПР 

Влизането в празен и добре вентилиран танк за сладка вода като цяло е операция с поносими 
нива на риска. Ако възникне някаква вреда, тя по-скоро ще е в резултат на неправилни 
действия, отколкото в резултат на условията на работа в танка. За да се направи рискът още 
по-малък ще са необходими неголеми разходи за мерки за контрол, които ще доведат до 
минимално, или никакво, намаляване на риска. Това може да се счете за ненужно тъй, като 
нивото на риска вече е ТНКПР. 
Приемлива зона на ТНКПР 

В тази зона попадат рисковете, които се определят като несъществени и за които са налични 
адекватни мерки за контрол. Трябва да има процедура за преглед, която да гарантира, че нивата 
на рисковете остават в тази зона и че не са необходими допълнителни действия, освен ако не 
бъдат идентифицирани практически разумни мерки или такива изисквани от законови 
разпоредби или други нормативни документи. 
Възможни контролни мерки 

Без да се ограничават до изброените по-долу, контролните мерки могат да бъдат: 
 Промяна на процедура или работна инструкция – Старата процедура може да не описва 

коректно или напълно как да бъде осъществена операцията. 
 Елиминиране на опасността – Това като цяло е приложимо за определени условия, като 

шум топлина, студ, прах, дим и т.н. 
 Ограничаване на опасността – Поставяне на прегради или бариери. Определяне на 

места за съхранение на опасни материали и др. 
 Използване на специални средства за наблюдение – Това могат да бъдат системи за 

откриване на пропуски на газ, прибори за измерване концентрацията на кислород или 
други газове, аларми за нива на течности, видеонаблюдение, метеорологични карти и 
т.н. 

 Подготовка на персонала за работа – Подходящо обучение. 
 Лични предпазни средства – Това следва да се използва като последно средство след 

прилагане на всички други мерки за контрол. 
 Реагиране при аварийни ситуации – В случай че предприетите мерки се окажат 

неефективни, единственият начин да се намали тежестта на последствията е бързата и 
адекватна реакция за справяне с аварийната ситуация и оказване на първа помощ. 

 Реконструкция / преоборудване – В някои случаи се прилагат мерки за предпазване на 
персонала от рискове свързани с лошо проектирано или повредено оборудване. Данните 
за подобни инциденти следва да залегнат при планирането на ново строителство. 

Стъпка 7: Преглед на оценките на риска 
Не се очаква извършване на оценка на риска всеки път, когато започваме работа или 

издаваме разрешително за извършване на определена дейност. Системата за управление на 
безопасността трябва да идентифицира дейностите, които не са рутинни или застрашават 
безопасността и за които се изисква оценка на риска. Ако срокът на някое разрешително за 
работа (например за огнева работа или влизане в затворено пространство) е изтекъл, може да 
бъде прегледана първоначалната оценка на риска, вместо да се извършва нова такава. В много 
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от случаите извършването на нова оценка на риска би било пълно повторение на 
първоначалната оценка, което не е сред целите на процеса на издаване на разрешителни. 
Решението се състои в отговора на следния въпрос: 
Променило ли се е нещо? 
Ако отговорът е „Не“, внимателно прегледайте оценката на риска за да се убедите, че тя все 
още е адекватна. Ако отговорът е „Да“ проверете дали са възникнали нови опасности и 
определете нивата на техните рискове. 

Когато мениджмънтът извършва общ преглед на рисковете за да се гарантира адекватността 
на процедурите при нормални експлоатационни условия, периодът между прегледите може да 
варира от 3 месеца до една година в зависимост от опасностите свързани с експлоатацията. 
Трябва обаче да се извърши оценка на риска, ако има промяна в експлоатационните условия 
като например: 

• Използвани материали и продукти 
• Използвано / инсталирано оборудване 
• Дейности или процедури 
• Софтуер 

Примерна оценка на риска 
Представете си, че сте на кораб, на който по време на преход от „Пристанище А“ до 

„Пристанище Б“, дизел-генератор №1 е излязъл извън строя. Поради липса на резервни части, 
повреденият дизел-генератор (ДГ) не може да бъде ремонтиран до пристигането на кораба в 
„Пристанище Б“. За щастие корабът разполага с още два дизел-генератора – ДГ №2 и ДГ №3, 
но пък за зла участ в „Пристанище Б“ очаквате проверка по реда на Държавния Пристанищен 
Контрол (ДПК), при което проверяващите няма как да не забележат неизправния механизъм. 
Не само заради това, но и защото правилата го изискват, трябва да уведомите 
класификационната организация, флаговата администрация и пристанищните власти в 
„Пристанище Б“ за повредата. Първото, което ще ви поискат е оценка на риска, така че да 
започваме стъпка по стъпка, както бяха описани по-рано в това ръководство. 
Стъпка 1: Определяне на дейностите 

Специално за този случай намирам за по-удобно и прегледно да започнем не с дейностите, 
които имат най-голям потенциал за щети, а точно обратното. Все пак изискването за тази 
подредба е препоръчително, а не задължително. 

Аз бих определил следните дейности / операции: 
1. Плаване с повреден (неработещ) ДГ №1 в открито море 
2. Плаване с повреден (неработещ) ДГ №1 в лошо време 
3. Плаване с повреден (неработещ) ДГ №1 в теснини и крайбрежни райони 
4. Маневриране в пристанище и теснини с повреден (неработещ) ДГ №1 

Стъпка 2: Определяне на опасностите 
Аз бих определил следните опасности: 
1. Повреда на единия от другите два дизел-генератора ДГ №2 или ДГ №3 
2. Повреда и на двата дизел-генератора едновременно ДГ №2 и ДГ №3 

Стъпка 3: Определяне на съществуващите мерки за контрол на риска 
Съществуващите мерки за контрол на риска ще варират в зависимост от компанията 

оперираща кораба, типа на кораба и т.н. В най общия случай това ще са: 
1. Аварийни процедури напр. за повреда / загуба на електрозахранването и проведени 

учения / тренировки 
2. Процедури за поддръжка на дизел-генераторите 
3. Процедури за плаване в теснини и маневриране в пристанища 
4. Процедури за плаване в щормови условия 
5. Други 
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Стъпки 4 и 5: Определяне на риска и вземане на решение дали рискът е приемлив 
За тези две стъпки ще изготвим таблица 7. Ще приемем следните условни означения: 

МН – Много невероятно; Н – Невероятно; В – Вероятно; МВ – Много вероятно 
ЛВ – Лека вреда; УВ – Умерена вреда; ТВ – Тежка вреда 
След знака „=“: МН – Много нисък; Н – Нисък; У – Умерен; В – Висок МВ – Много висок 
 

Дейности Опасности Съществуващи мерки Ниво на 
риска 

Допълнителни 
мерки 

Ниво и 
приемливост 
на риска след 
прилагане на 
доп. мерки 

Плаване с 
неработещ ДГ 
№1 в открито 

море 

(1) 
Повреда на 
ДГ№2 или 

ДГ№3 

1. Аварийна процедура 
за загуба на 
електрозахранването 

2. Тренировки / учения / 
тревоги 

3. Процедура за 
поддръжка на ДГ 

Н+ЛВ=МН 

1. Щателна 
проверка на 
ДГ№2 и ДГ№3 

2. Завишен контрол 
на работата на 
ДГ№2 и ДГ№3 

3. Проверка 
състоянието и 
готовността на 
АДГ 

4. Допълнителен 
инструктаж и 
тренировка на 
екипажа 

МН+ЛВ=МН 
 

Приемлив 

(2) 
Повреда на 

ДГ№2 и 
ДГ№3 

Като при (1) МН+ЛВ=МН Като при (1) 
МН+ЛВ=МН 

 
Приемлив 

Плаване с 
неработещ ДГ 

№1 в лошо 
време 

(3) 
Повреда на 
ДГ№2 или 
ДГ№3 

Като при (1) + 
4. Процедура за плаване 

в щормови условия 
Н+УВ=У 

Като при (1)+ 
5. Работа на ДГ№2 

и ДГ№3 в 
паралел 

6. Тест на АДГ 
преди района с 
лошо време 

7. Изключване на 
някои 
неотговорни 
консуматори 

МН+УВ=МН 
 

Приемлив 

(4) 
Повреда на 

ДГ№2 и 
ДГ№3 

Като при (3) 
 МН+ТВ=В Като при (3) 

МН+ТВ= В 
ТНКПР 

Поносим 

Плаване с 
неработещ ДГ 

№1 в теснини и 
крайбрежни 

райони 

(5) 
Повреда на 
ДГ№2 или 
ДГ№3 

Като при (3)+ 
5. Процедура за плаване 

в теснини 
Н+УВ=У 

Като при (3)+ 
8. Информиране на 

крайбрежните 
власти, искане на 
помощ при 
необходимост 

МН+ЛВ=МН 
 

Приемлив 

(6) 
Повреда на 
ДГ№2 или 
ДГ№3 

Като при (5) МН+ТВ=В Като при (5) 
МН+УВ=МН 

 
Приемлив 

Маневриране в 
пристанище и 

теснини с 
неработещ ДГ 

№1 в теснини и 
крайбрежни 

райони 

(7) 
Повреда на 
ДГ№2 или 
ДГ№3 

Като при (5)+ 
6. Процедури за 

пристигане и 
маневриране, плаване 
с пилот 

Н+УВ=У 

Като при (5)+ 
9. Искане на 

влекачи за 
маневрата 

МН+ЛВ=МН 
 

Приемлив 

(8) 
Повреда на 
ДГ№2 и 
ДГ№3 

Като при (7) МН+ТВ=В Като при (7) 
МН+ЛВ=МН 

 
Приемлив 

Таблица 7 
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Сега да разгледаме процеса подробно 
Дейност: Плаване с неработещ ДГ №1 в открито море 
Опасност: Повреда на ДГ№2 или ДГ№3 
Съществуващи мерки: 

ISM кодексът изисква компанията да разработи процедури, планове и инструкции, 
включително чеклисти за ключовите операции на борда на кораба, а също и аварийни 
процедури, така че най-вероятно ще разполагате с такива като: 

1. Аварийна процедура за загуба на електрозахранването 
2. Изисквания за провеждане на тренировки / учения / тревоги 
3. Процедура за поддръжка на ДГ 

Изброените по-горе процедури са само примерни и не изчерпват всички възможности. Всяка 
компания ще разполага с различен и разнообразен набор от документи и мерки за контрол на 
риска. 
Определяне нивото на риска и неговата приемливост 

Както вече беше споменато нивото на риска се определя на база на съществуващите вече 
мерки за контрол. Ако до този момент стриктно сме спазвали процедурата за поддръжка на 
дизел-генераторите, най-вероятно другите два (ДГ№2 и ДГ№3) са в добро техническо 
състояние, поради което приемаме, че вероятността някой от тях също да се повреди е малка, 
т.е. „Невероятно“. Намираме се в открито море и няма навигационни опасности. Подготвени 
сме за аварийни ситуации, защото редовно провеждаме необходимите тренировки и тревоги. 
Разполагаме и с аварийна процедура какво да правим в случай на загуба на електрозахранване. 
На база на това можем да заключим, че излизането на още един ДГ извън строя би причинило 
„Лека вреда“, като например минимално закъснение. От таблица 5 определяме „Много 
нисък“ риск, а според таблица 6 той е Приемлив. Въпреки това, съществуват допълнителни 
мерки за неговото намаляване, които не изискват голям ресурс и могат лесно да бъдат 
приложени. Спомнете си принципа ТНКПР. Това биха могли да бъдат: 

1. Щателна проверка на изправността и техническото състояние на ДГ№2 и ДГ№3. 
Евентуални нередности трябва да бъдат отстранени своевременно. Така допълнително 
намаляваме вероятността за повреда. 

2. Завишен контрол на работата на ДГ№2 и ДГ№3, също с цел намаляване на 
вероятността. 

3. Проверка състоянието и готовността на аварийния дизел-генератор (АДГ). Евентуални 
нередности трябва да бъдат отстранени своевременно. С тази мярка допълнително 
въздействаме върху тежестта на потенциалната вреда. В случай на излизане на някой от 
другите два ДГ от строя, ще имаме надеждно захранване на аварийните механизми. 

4. Допълнителен инструктаж и тренировка на екипажа. Също мярка за въздействие върху 
вредата, защото екипажът ще е уверен в своите действия в случай на необходимост. 

Въз основа на допълнителните мерки 1 и 2, които ще предприемем, можем да приемем, че 
вероятността от излизане на някой от другите два ДГ от строя вече ще бъде „Много 
невероятно“. Вредата остава „Лека вреда“, но на база на мерки 3 и 4 се очаква тя да бъде „още 
по-лека“. Остатъчният риск е Приемлив. 

При всички останали случаи разсъжденията са аналогични, затова ще се спра само на по-
особените моменти. 

Едновременното излизане на другите два ДГ от строя (ДГ№2 и ДГ№3) е прието за „Много 
невероятно“, с което предполагам ще се съгласите, като погледнете таблица 3. Разбира се тук 
също сме длъжни да спазим принципа ТНКПР и да приложим разумни допълнителни мерки. 
Плаване в лошо време 

При плаване в лошо време е ясно, че ще добавим процедурата за плаване в щормови условия 
към съществуващите мерки. При лошо време с два ДГ извън строя (ДГ№1 + ДГ№2 или ДГ№3), 
може да приемем, че потенциалната вреда ще бъде „Умерена вреда“. Към допълнителните 
мерки тук би било разумно да добавим работа на ДГ№2 и ДГ№3 в паралел, тестване на АДГ 
преди навлизане в района на лошото време, изключване на някои неотговорни консуматори 
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(напр. сушилник за дрехи, перални, временно спиране на климатичната уредба, някои 
консуматури в кухнята и др.) 

В случай на едновременно излизане от строя и на другите два ДГ, (ДГ№2 и ДГ№3), очевидно 
корабът ще остане известно време без ход. При щормови условия потенциалната вреда може 
да се окаже „Тежка вреда“, което води до „Висок“ риск. Оставането без ход дори и за кратко 
в щормови условия може да има катастрофални последици. Поради това потенциалната вреда 
винаги ще е „Тежка вреда“. Дори вероятността да е „Много невероятно“, рискът остава 
„Висок“. В този случай ще трябва да се позовем на принципа ТНКПР и да приемем, че рискът 
е Поносим. Няма причина за едновременна повреда на всичките 3 ДГ, ако се спазват основните 
мерки за контрол, като правилна поддръжка и експлоатация. В същото време, не можем да 
изпратим резервни части с хеликоптер в океана, първо защото е извън възможностите за 
дължина на полета и второ, защото не е практически разумно. 
Практически съвет: 
За нуждите на настоящата оценка на риска това е така и звучи разумно, обаче аз бих ви 
посъветвал в практиката да не документирате риска като поносим базирайки се на принципа 
ТНКПР. Не за друго, а защото флаговата администрация и класа на кораба най-вероятно 
няма да останат особено доволни. Ако ще изпращате оценката на риска на трети страни, 
опитайте се остатъчният риск след прилагане на допълнителните мерки за контрол винаги 
да е „Приемлив“. В 99% от случаите (оставям 1% само за да не съм прекалено краен), нито 
флагът, нито класът ще оспорят решението ви. 

Предполагам, че вече всичко по таблица 7 е ясно. Ако все още се чудите защо при 
маневриране или плаване в теснини вредата от „Тежка вреда“ става „Лека вреда“, то е защото 
допълнителните мерки за контрол включват уведомяване на местните власти и заявяване на 
влекачи при необходимост. 

Сега разгледайте отново видеото с което започнахме и се опитайте да определите кои са 
съществуващите мерки за контрол на риска в него и какви допълнителни мерки можеше да 
приложи шофьорът на автомобила в лявата лента за да не се стигне до въпросния Near miss. 
Аз лично виждам следните съществуващи мерки за намаляване на риска (фигура 4): 

1. Пешеходна пътека 
2. Ограда между двете платна 
3. Легнал полицай преди пешеходната пътека 
4. Мигащи в жълто знаци уведомяващи шофьорите за наличието на пешеходна пътека 
5. Ограничение на скоростта от 30 км/ч. (знакът е преди кадъра и не се вижда на снимката) 

Както сами се убедихме съществуващите мерки не са достатъчни да намалят риска 
достаъчно. Необходими са и допълнителни от страна на водача на МПС, като например: 

1. Спазване на ограничението за скорост 
2. Допълнително намаляване на скоростта преди легналия полицай и пешеходната пътека 
3. Шофиране с повишено внимание в населено място 

 

 
Фигура 4 
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