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I.Монография 
1. Манчева Ж. (2014). Управление на риска в строителните проекти, София, Експертпринт, 

ISBN 978-619-7084-11-5, рецензенти: доц. д-р инж. Димитър Цанев и доц. д-р инж. Йовка 

Лечева 

            Целта на монографията е да предостави системен подход за управление на риска  на 

разходите и графика на строителни проекти. Предмет на изследване е механизма на 

идентифициране, анализ и оценка на риска, отговор, и наблюдение и контрол на рисковете при 

управление на строителния проект. Обект на изследването са разходите и графика като част от 

триъгълника с цели на проекта. Съдържанието на изследването е структурирано в пет глави.  

В Глава 1 се прави въведение в темата и концепцията на ключови понятия. Разглежда се 

управлението на риска в исторически план и връзката му с други науки и теории. 

Характеризират се основните техники за моделиране на риск в строителството, срещани в 

специализираната литература. Систематизирани са 94 източника в табличен вид, хронологично 

от възникване на управлението на риска в строителните проекти до сега. Включени са автора/-

те, име на списанието, година на публикацията, том, брой, страници и използваната техника за 

моделиране на риска. Управлението на риска се разглежда като процес, при които се изследва, 

анализира и проследява развитието на съществуващите рискове с цел да се намали негативният 

ефект от евентуалното им настъпване или пък да се предостави възможност  за възползване от 

тяхното настъпване. Управлението на риска има за цел да бъде проактивен – да работи с 

вредите/възможностите преди те да станат реалност. 

В Глава 2 се описва процесът на риск базираната оценка (РБО), нейните предимства и 

недостатъци и прилагане на КISS принципа. Анализира се РБО като начин на работа и мислене. 

Двете страни на оценката са (1) базови разход и график на проекта и (2) рисковете като събития. 

Разглеждат се основни вероятностни разпределения и вероятностната кутия като начин за 

определяне на базовата неопределеност. Прилага се Монте Карло метод  като техника за 

моделиране на риска. Подходът за оценка на риска, наречен риск базирано оценяване (РБО), е 

метод за количествено определяне на неопределеността на проекта, включително рисковите 

събития, и изразява техния потенциален обхват на въздействие върху разходите и графика на 

проекта. Главата завършва с илюстрация на алгоритъма на работа и някои особености с данни 

за микропроект от транспортното строителство. 

В Глава 3 се включва разкриването на риска, който е процес на идентифициране на 

рисковете и предхожда процеса на оценка и анализ на рисковете. Съставена е примерна 

структура на рисковете, разделени в девет категории, всяка със съответна абревиатура и 

идентификационен номер, която може да подпомага идентифицирането на рискове за различни 

проекти. Предложената структура на рисковете може да обслужва повечето проекти с 

минимални модификации и е в съответствие с препоръките на Ръководство за система от 
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знания за управление на проекти (РМВОК Guide) на РМI®. Обръща се специално внимание на 

евристиките и теорията на перспективата и влиянието ù върху процеса на разкриване. В тази 

глава е разгледана темата за условностите на риска като зависимости и корелации. 

Неотчитането на зависимости и корелации води до изкривяване на крайните резултати и 

поради тази причина е много важен елемент в целия процес. 

Глава 4 обхваща реакциите на риска, наблюдението и контрола. Теорията на вземането 

на решения в условията на риск се разглежда през призмата на теорията на перспективите, 

която предполага, че повечето хора вземат решения, базирани на това, как са рамкирани 

перспективите. Направен е паралел между управлението на риска и функционално 

стойностния инженеринг (ФСИ), известен като Value Engineering. Интегрирането на ФСИ и 

стратегиите за реакции на риска е сравнително нов и актуален елемент в управлението на риска. 

В Глава 5 се описва практически прилагането на РБО с електронна таблица, дадена е 

схема на модела и въвеждането на данни за разхода и графика като базова оценка и рисковете. 

Обяснени са риск условностите като начин на въвеждане в модела и отчитането на връзката 

между два риска. Анализират се резултатите от модела и възможностите за отговор на риска. 

Практически се обобщават отделните елементи разгледани до тук и се проследява съставянето 

на цялостен план за управление на риска. Прави се качествен и количествен анализ на риска. 

Примерните ситуации в монографията са в контекста на транспортен проект, но биха 

могли да се използват и при строителен проект от друг тип. Предложеният модел за управление 

на риска, наречен риск базирано оценяване (РБО), е достатъчно гъвкав за да се прави оценка и 

анализ на риска за проекти от всякакъв размер, етап на развитие и ниво на сложност.  

Резултатите от този труд са комплексно научно изследване за управлението на риска в 

строителния проект и предлагат конкретни знания за: 

 Управлението на риска като съществен компонент на управлението на проекта, 

включващ всички необходими стъпки от определянето на риска до наблюдение и 

контрол на риска. 

 Използване на интегрирания подход на риск анализ на разходите и графика, наричан 

риск базирана оценка (РБО). 

 Определяне на двата основни компонента на риск базирани оценки: 

o Базова оценка 

o Рискови събития 

 Дефиниране на неопределеността на базовата оценка на разхода и графика чрез 

вероятностна кутия и отчитане на: 

o Базовата променливост 

o Пазарните условия 

 Дефиниране на различни разпределения и как те най-добре да бъдат приложени към 

риск базирани оценки. 

 Оценка на разходните и график рискове чрез отчитане на:  

o Значителните рискове 

o Условности на рисковете /зависимости и корелации/ 

 Оценка на статистическото въздействие на рисковете и базовата неопределеност на 

проекта по отношение на графика и разхода с използване на математически модел 

/Монте Карло метод/, чрез: 

o Съставяне на модел, основан на риск оценка с електронна таблица.  

o Анализиране смисъла на риск зависимостите, рисковите корелации и 

последователността на рисковите събития, които заедно формират ключа 

към риск анализа. 

 Значението на резултатите от анализ на риска по отношение на: 

o Обхвата и формата на очакваните разходи и график във вид на хистограми 

и кумулативни функции на разпределенията 



3 

 

o Възможности за планиране отговор на риска 

 Разработване на стратегии за управление на риска за намаляване на заплахите и  

максимизиране на възможностите. 

 Разработване на подробни планове за действие за прилагане на рискови стратегии за 

реакция. 

 Наблюдение и контрол на рисковете по време на живота на проекта.  

 Подобряване на резултатите от управление на риска на строителния проект чрез 

прилагане на представените в научното изследване средства и техники.  

Ако се използва ефективно, управлението на риска ще подобри качеството на 

управление на проекти в строителната индустрия. 

Монографичният труд се състои от списък на фигурите /91 бр./, списък на таблиците /12 

бр./, предговор, пет разгърнати глави, индекс и използвана литература /144 източника/, общо 

204 страници. 

II. Публикации 

II.1.Студии 
2. Манчева Ж. (2017). Система за управление на риска при реализация на железопътни 

инфраструктурни проекти. е-издание, ISBN 978-619-90883-3-3, 73 стр.  Рецензент: проф. д-р 

инж. Фантина Рангелова.  http://uacg.bg/filebank/att_14805.pdf  

Един от основните проблеми при реализация на железопътни проекти е значително 

забавяне на изпълнението им, след предвидения срок за изпълнение и от там потенциални 

проблеми с финансирането и приключването на проекта. Една от причините за забавянето е 

липса или лошо управление на рисковете на инвестиционния железопътен проект. 

Предложеният, в студията, подход за управление на риска за железопътни проекти преодолява 

този проблем и подпомага създаването на предупредителна система за рисковете, които биха 

могли да се появят, показва как да ги анализираме и стимулира генерирането на 

препоръчителни мерки за минимизиране на влиянието им върху планирания график  на 

проекта. Използван е вероятностен подход, като изчисленията са в електронна таблица. 

Методиката е приложена при реален проект в частта му „Изготвяне на ПУП и 

технически проекти за модернизация на железопътен участък Ихтиман – Септември“. 

Управлението на рисковете е извършено на база идентифицирани и зададени от възложителя 

изисквания, свързани с обхват, време и категории рискове. Дефинираните етапи на проекта и 

времето на въздействие на идентифицираните рискове са визуализирани с линеен календарен 

график. Определени са вероятностите за възникването им, като е използвано бета 

разпределение за времето, през което съществува вероятност да се реализира даден риск и 

продължителността на съответните етапи на проекта. Отчетено е влиянието на всеки един риск 

върху продължителността на проекта по етапи и общо. Анализирани са остатъчни рискове от 

прилагане на съответните мерки за минимизиране на вероятността от възникване на риска и на 

намаляване на негативното му влияние върху графика на проекта. Съставен е план за 

управление на риска в табличен вид, който систематизира всички етапи на управлението на 

риска и който е отворен за допълване с нови рискове, ако такива възникнат.  

Рамката, представена в изследването, може да бъде адаптирана за справяне с по-широк 

набор от стратегии за намаляване на риска и има за цел да подпомогне вземащите решения със 

системен подход за управление на рисковете при реализация на проекти от железопътната 

инфраструктура. Системата за управление на риска би могла да се приложи през различните 

фази от жизнения цикъл на проекта 

3. Геренски А., Маврова-Гиргинова, М. , Ж. Манчева, (2017). Ефективно управление на риска 

от наводнения след язовири. Годишник на Университета по архитектура, строителство и 

геодезия,  50 (3), 125-143. ISNN 2534-9759. 
http://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_3/10-H++.pdf   

http://uacg.bg/filebank/att_14805.pdf
http://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_3/10-H++.pdf
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          Студията предлага методология за управление на риска от наводнение /УРН/ след 

язовири. В процеса на управлението на риска от наводнения е приложен системен подход, 

включващ четирите интегрирани компонента: превенция/намаляване, подготвеност, 

реакция/отговор и възстановяване. Разгледани са стъпките и етапите в процеса на 

управлението на риска в контекста на европейските изисквания за оценка и управление на 

риска от наводнения. Анализирани са мерките за преодоляването на риска от наводнение като 

се използва базата данни на Националния каталог от мерки за УРН и критериите за 

приоритизиране на мерки.  Съществуващите методики за управление на риска от наводнение 

са фокусирани върху водосбори с ненарушен отток т.е. без язовири. Основната цел на студията 

е да се разработи алгоритъм, който да позволи търсене на икономически ефективни решения 

за управлението на риска от наводнения в населени места след язовири и да се направи 

адекватен избор на мерките, осигуряващи ефективна защита. За икономическа оценка на 

ефективно УРН е използван анализ „разходи-ползи“, като вземането на управленски решения 

се извършва чрез сравнение на разходите и ползите на различните алтернативи. Приложен и 

анализиран е пример с пилотен район – селището под язовир „Ясна поляна“. 

4. Манчева Ж. (2018). Вземане на решение при управление на строителен проект чрез дърво 

на решенията и вероятностен анализ. Годишник на Университета по архитектура, строителство 

и геодезия, бр.51, стр.21, ISNN 2534-9759 (приета за публикуване, приложена служ. бележка). 

          Вземането на решения при управление на инвестиционни строителни проекти в повечето 

случаи е в условия на риск и неопределеност. В студията е предложен подход за рационално 

управленско решение за избор на ефективна алтернатива, с изследване на  последователни и 

взаимно свързани решения и резултатите от тях, чрез прилагане на дърво на решенията и 

симулационен анализ, чрез Монте Карло симулация, за отчитане на неопределеността и риска 

на параметрите на проекта при управление и оценка на разходите на инвестиционни 

строителни проекти. Предложен е пример с анализ и вземане на решение при избор на 

алтернативни проекти, като стратегия за управление на проект за рекултивация на нарушен 

терен. Комбиниран е симулационен анализ с дърво на решенията за да се намери оптимално 

решение с критерий най-ниска очаквана стойност на разходите за възстановяване на терена. 

Използвани са софтуерни продукти PrecisionTree и @RISK на американската компания Palisade 

Corporation. 

5. Манчева Ж. (2018). Система за управление на безопасност и здраве при работа в сектор 

строителство. Годишник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, бр. 51, 

стр.15, ISNN 2534-9759 (приета за публикуване, приложена служ. бележка). 

          Прилагането на Системата за управление на безопасност и здраве при работа (СУБЗР) се 

основава на съответни критерии, стандарти и резултати за безопасността и здравето при работа. 

Студията включва преглед на съществуващата нормативната уредба за безопасност и здраве, и 

оценка на риска при работа у нас. Анализира се състоянието на безопасността и здравето при 

работа в сектор строителство и причините, и нарушенията водещи до тежки злополуки  у нас. 

Анализирани са основните методи за оценка на риска в контекста на професионалния риск и 

управлението на безопасност и здраве при работа. На основа на систематизирана информация 

са направени заключения и дадени насоки за прилагане на СУБЗР, като част от цялостната 

структура на управление, а не като отделен  процес. 

II.2.Статии и доклади 
6. Манчева Ж. (2016). Определяне бюджета на инвестиционен проект с включен риск анализ. 

Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, 59 (IV), 84-88, ISSN 1312-1820. 

           Правилното оценяване на проектните разходи определя и по-доброто прогнозиране на 

извънредните и непредвидени разходи и усъвършенства предпроектното планиране и 

съставяне на бюджета на един строителен проект.   Целта на статията е да предложи модел за 

определяне бюджета на един инвестиционен проект с включен риск анализ, чрез симулационен 

метод и да покаже, че оценката на разходите с включен риск анализ може да подобри 
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информацията съдържаща се в крайния резултат, както и да намали несигурността на проекта. 

Предложеният подход дава отговори на въпроси, които всяко лице вземащо решения си задава 

като: „Каква е вероятността, проектът действително да се изпълни в рамките на този бюджет?“ 

и „Колко допълнителни разходи трябва да се включат, така че този бюджет да бъде постигнат 

с определено ниво на доверителност?“. Съставянето на бюджет с определено ниво на 

доверителност дава възможност да се отчете отношението към риска и да се избере такава 

стойност, която е в зоната на комфорт на лицето вземащо решение. Моделът е илюстриран с 

пример за бюджетиране на инвестиционен проект.  

7. Манчева Ж. (2016). Епистемична неопределеност при инженерна оценка на базовите разход 

и график на строителни проекти. Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, 59 (IV), 89 -94, ISSN 

1312-1820 

            Епистемичната неопределеност е компонент на базовата неопределеност при 

инженерна оценка на разходи и график на строителния проект. Изследването анализира 

формата на вероятностно разпределение за дефиниране на епистемичната неопределеност, 

наричана още базова променливост. Анализират се често използвани вероятностни 

разпределения за определяне на базовата променливост. Изследвани са варианти с прилагане 

на несиметрична и симетрична форма при перт, триъгълно и правоъгълно разпределение за 

описване на базовата променливост.  Препоръчва се да се използва симетричната форма на 

вероятностните разпределения, която най-добре описва смисъла на променливостта. 

Правилното определяне на базовата променливост гарантира, че допусканията и оценката са 

коректни за проекта и условията на обекта, а  оценките на базовия разход и график са точни 

отражения на проектния обхват на работа.  

8. Манчева Ж., Рангелова, Ф., Попова, В. (2017). Рискови фактори влияещи на разходите и 

графика за изпълнение на инфраструктурни пътни проекти в България. Годишник на 

Университета по архитектура, строителство и геодезия,  50 (4), 185-198. 
http://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_4/13-S.pdf 

           Целта на статията е да се идентифицират и оценят рисковите фактори влияещи на 

разходите и графика за изпълнение на инфраструктурни пътни проекти в България. 

Проучването е проведено в периода юни-август 2016 г. чрез онлайн въпросник, съдържащ 56 

рискови фактора, разделени в 4 категории и 12 подкатегории. Обхванати са различни 

участници в инвестиционния процес, общо 31 респондента. Съставен е рисков профил чрез 

индекс на относителното въздействие /ИОВ/ за всеки риск на база на влиянието му върху 

времето и разходите за изпълнение на пътни проекти. Установени са следните критични 

рискови фактори: забавяне на плащания от собственика, недостиг на квалифицирана работна 

ръка, подкупи и корупция, риск свързан с обжалване на разработен Подробен устройствен план 

(ПУП), авария с механизацията, непредвидени подземни условия /почви, води и др./, 

неадекватна работа на строителя, археологически находки, риск свързан с процедирането на 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), проблеми с отчуждителните 

процедури. 

9. Манчева Ж. (2012). Избор на параметри на финансови инструменти при кредитиране на 

строителните фирми с използване на симулационен анализ. Международна юбилейна научно-

приложна конференция УАСГ, 15-17  ноември 2012. Сборник доклади, стр. 495-500, ISBN 978-

954-724-049-0  

           Дейността на строителните фирми е немислима без кредитиране от финансови 

институции. Изборът на параметрите по кредита могат да повлияят на големината на ползвания 

паричен ресурс. Статията предлага методика за определяне на най-добрия вариант за връщане 

на заемните средства от гледна точка на кредитополучателя, чрез определяне на най-ниската 

сегашна  стойност на плащанията обслужващи дълга при съставена прогноза на лихвените 

проценти по кредита и с прилагане на симулационен анализ. Приложен е пример за избор на 

финансови инструменти с различни параметри при кредитирането, като се сравняват варианти 

http://uacg.bg/UserFiles/File/UACEG_Annual/2017/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9_4/13-S.pdf
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с фиксирана лихва и плаващ лихвен процент с различно нарастване във времето. Изчислява се 

вероятностната нетната настояща стойност /NРV/ на плащанията обслужващи дълга и се 

определя най-благоприятния вариант за фирмата. Чрез използването на симулационен анализ 

може да се направи профил на риска, посредством който да се вземат оптимални решения за 

избор на кредитни продукти от различни финансови институции. Изборът, за определяне на 

подходящия вариант на финансиране, води до по–реалистична оценка на действащите рискови 

фактори и в крайна сметка до подобряване управлението на строителната фирма.  

10. Манчева Ж. (2012). Алтернативен модел за оценка на офертна цена чрез  използване на 

статистически анализ. Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ, 15-17  

ноември 2012. Сборник доклади, стр. 501-506, ISBN 978-954-724-049-0 

            Според закона за обществените поръчки /ЗОП/ у нас, критериите за оценка на оферти 

са “най-ниска цена” и “икономически най-изгодна оферта”. В статията е предложена 

статистическа процедура за оценка на оферти, алтернатива на критерия “най-ниска цена”. За 

илюстриране на процедурата е използвана емпирична информация от проведена открита 

процедура по ЗОП с критерии “най-ниска цена” и девет участника. С предложения модел се 

елиминират нереалистично ниските цени и тръжната процедура е по-обективна. Стимулират 

се участниците да оферират реални цени. Подизпълнителите са по-защитени от гледна точка 

на по-реална цена. Главният изпълнител също може да използва този метод за да провери 

офертите на своите подизпълнители. По-реалистичната цена намалява риска от некачествено 

изпълнение на строителството. Моделът елиминират недостатъците при избор на оферта с най-

ниска цена и може да се използва за подобряване на нормативната база за провеждане на 

обществени поръчки у нас. 

11. Манчева Ж. (2015). Сравнителен вероятностен анализ при оценка на разходите през 

жизнения цикъл на строителен проект. Втора научно-приложна конференция с международно 

участие „Управление на проекти в строителството“ (УПС2015), 5-6 ноември  2015 г.Сборник 

доклади, стр. 100-109, ISSN 2367-6752 

            В статията е предложена вероятностна икономическа оценка по метода разходи през 

жизнения цикъл (Life Cycle Costs–LCC) на проект и сравнителен анализ при оценка на 

разходите през жизнения цикъл на сгради. Съставен е пример с групиране на разходите за два 

алтернативни проекта. Използвани са вероятностни разпределения , съставени на базата на 

емпирична информация и експертни оценки. Рискът може да се оцени както по отношение на 

разходите, така и по отношение на очакваните резултати. С прилагането на вероятностен модел 

за оценка на разходите през жизнения цикъл детерминираните стойности могат да се превърнат 

във вероятностни и разходите свързани с всеки проект да се разглеждат като случайни 

величини, което е по-правдоподобен сценарий в контекста на прогнозиране в условия на риск 

и неопределеност. Вероятностният модел дава по-пълна и цялостна информация за рационален 

избор на инвестиционно решение по отношение на инвестиционните строителни проекти.  

12. Манчева Ж. (2015).  Избор между алтернативни инвестиционни проекти с използване на 

симулационен анализ. Международна научна конференция „Посткризисно управление в 

бизнеса“, ХТМУ, 27 ноември 2015 г, София. Сборник с доклади, том 1, с. 267-273, Academic 

Publishing, ISBN 978-954-2940-19-8.  

            Финансовата оценка на инвестиционни проекти е свързана с голям риск поради 

вероятностният характер на факторите, които определят ефективността. Чрез използването на 

симулационен анализ с подходящ софтуерен продукт може да се направи характеристика на 

риска, посредством която  се вземат рационални решения за приемане или отхвърляне на даден 

проект, а също и за избор на най-ефективно решение, като проектите могат да се ранжират 

според тяхната очаквана възвръщаемост и равнище на риск. Статията предлага модел за избор 

на инвестиционен проект на базата на оценка на финансовата ефективност като е приложен 

симулационен анализ. Моделът дава възможност, на лицата вземащи решение, за ефективен 
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избор между алтернативи, чрез моделиране на икономически променливи с вероятностни 

разпределения. Използва се софтуерен продукт @RISK за прилагане на симулационен анализ.  

13. Mancheva J. (2016). Identification and assessment of risk factors causing delays in building 

construction projects in Bulgaria. 3rd International Scientific Meeting: State and trends of civil and 

environmental engineering -EGTZ 2016, (E-GTZ Proceedings ISSN 2490-2535 p. 841-848), June 02-

04, 2016, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, ISBN 978-9958-628-18-4 

           The purpose of this study was to assess the factors causing delays on building construction 

projects in Bulgaria. The research focused on the investigation of risk factors from contractors' 

perspective as the contractors are key players in the success of a project. Forty one project delay 

attributes were identified through detailed literature review. Structured questionnaire surveys were 

conducted across forty nine contractors to gather their views on causes of delay in delivery of projects. 

This research categorized the causes of delay under six main groups of finance, construction, resources 

(labor, materials, equipment), management and contract provision, design and external factors and 

then assessed their impacts on delay using relative importance index (RII) as a basis for analysis. The 

RII for all delay factors was computed so as to rank the factors. The most significant factors of 

construction delays were identified as: (1) Ineffective project planning and scheduling; (2) Delay in 

payments; (3) Poor communication and coordination among parties; (4) Delay in obtaining permits 

from local authority; (5) Poor site management and supervision; (6) Shortage of labor; (7) Mistakes 

and discrepancies in design documents; (8) Change of scope; (9) Incompetent project team and (10) 

Lack of financial resources. Identification of the causes of potential delay factors that are likely to 

affect the timely delivery of projects can help to avoid extra costs through claims and disputes that 

arise among parties. 

14. Mancheva J. (2016). The most relevant aspects for understanding process of risk management in 

the construction industry. 3rd International Scientific Meeting: State and trends of civil and 

environmental engineering -EGTZ 2016, (E-GTZ Proceedings ISSN 2490-2535 p. 849-856), June 02-

04, 2016, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, ISBN 978-9958-628-18-4 

              Construction industry is highly risk inclined, with complex project environments creating an 

atmosphere of high uncertainty and risk. The industry is vulnerable to various technical, sociopolitical 

and business risks. The track record to cope with these risks has not been very good in construction 

industry. As a result, the people working in the industry bear various failures, such as, failure of 

abiding by quality and operational requirements, cost overruns and uncertain delays in project 

completion. In light of this, it can be said that an effective systems of risk assessment and management 

for construction industry remains a challenging task for the industry practitioners. The aim of the this 

research is to identify and analyze the most important aspects for understanding process of risk 

management in the construction industry and aims to make a basis for future studies for development 

of a risk management framework to be adopted by prospective investors, developers and contractors. 

Based on a careful analysis of the characteristics of risk management proposed in literature and applied 

in business practice, the author determined that criteria: the phase of the risk management process, the 

phase of the life cycle of a project and the corporate maturity towards risk are the three dimensions 

that encompass the most relevant aspects for understanding process of risk management in the 

construction industry. 

15. Mancheva J. (2016). The role of the human factor of the risk management process. XVI 

International Scientific Conference VSU'2016, Vol. 1, p. 429-433, Sofia, ISSN 1314-071X 

           The article examines the role of the human factor in the process of risk management. The main 

aspects of the human factor in this process are the attitude of each participant to the risk, the attitude 

of the company towards the process of risk management and the role of risk manager in the process. 

An important element in the process of risk management is the risk workshops. The human factor is 

of great importance for conducting qualitative risk workshops. The article analyses the risk workshops 

in the context of preparation of the expert group, risk identification and risk quantification. Specific 

recommendations are given for the proper and efficient conduct of workshops. 
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16. Mancheva J., Popova, V. (2016). The most suitable risk management techniques during life cycle 

of the construction project. XVI International Scientific Conference VSU'2016, Vol. 1, p. 423-428, 

Sofia, ISSN 1314-071X. (приложен разпределителен протокол за 80% участие на Ж. Манчева и 

20% участие на В. Попова) 

            The construction industry is facing challenges such as increasing project complexity and scope 

requirements. The knowledge about risk management is becoming of paramount importance to 

effectively deal with the complexity of projects. Based on a careful analysis of the literature review of 

the techniques supporting risk management in construction industry, the study proposed a brief 

description of each technique and analysis of its strengths and weaknesses. This analysis helps to 

selection which techniques should be used during the life cycle of the project.  With the purpose of 

providing guidelines for the selection of risk techniques a theoretical framework to classify these 

techniques is proposed. The criteria to categorise risk techniques is the phase of the construction 

project's life cycle and the stages of the process of risk management. Effective risk management must 

permeate all areas, processes and phases of the construction project. This work has the purpose of 

creating a knowledge-based approach to risk management in construction projects. 

17. Танев В., Кутева-Генчева М., Maнчева Ж. (2016). Метаморфоза на строително-

инвестиционния процес чрез интеграция на Строително Информационен Модел СИМ (BIM -

Building Information Model). IХ Международна научна конференция „Проектиране и 

строителство на сгради и съоръжения” - DCB'2016, Варна, Сборник с доклади, стр. 669-674, 

ISBN 978-954-92866-7-0 http://ntssb.bg/images/conferences/dcb2016/DCB2016_Section_4.pdf  

            Строително-Информационното Моделиране (СИМ) е вече международно признат  

съвременен начин на работа в строителната индустрия, съчетавайки последни постижения на 

информационните технологии и основните принципи на работа в мултидисциплинарен 

работен колектив. Приложението на този подход е подходящо за проектиране, строителство и 

управление на експлоатацията на различни строителни обекти. Внедряването на СИМ в 

българската строителна индустрия е свързано с усвояване на нови знания и умения относно 

съответните международни ISO стандарти, програмни продукти, информационна 

съвместимост и възможностите за обмен на информация между различните приложни 

специализирани СИМ програмни продукти. Докладът разглежда възможности за 

оптимизирането на строително-инвестиционния процес, чрез прилагането на Строително 

Информационен Модел /СИМ/. Коментираните подобрения отчитат чуждестранния опит в 

използването на тези технологии и приложението на общоприетите нива на зрелост на СИМ 

(BIM) в световен мащаб, в строително-инженерната практика. Внедряването на процеса на 

СИМ осигурява достъп до подробна и надеждна информация за използваните материали и 

технологии в етапите на проектиране, изпълнение и управление, което улеснява реализацията 

на цялостния проект.  
18. Maнчева Ж. Парцалев, С. (2016). Законодателна рамка на етап „Прединвестиционно 

проучване“ на инфраструктурни проекти в България. IХ Международна научна конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” - DCB'2016, Варна, Сборник с доклади, 

стр. 197-202, ISBN 978-954-92866-7-0 

http://ntssb.bg/images/conferences/dcb2016/DCB2016_Section_1.pdf 

           Основна цел на статията е да се създаде модел на законодателна рамка, обвързващ 

управлението през жизнения цикъл на инфраструктурни проекти в България и нормативните 

изисквания и ограничения към тях. Създаването на модела е провокирано от липсата на 

регламенти и технически процедури за прилагане на многобройните нормативни изисквания и 

препратки при изпълнение на дейностите по управление и реализация на инфраструктурен 

проект (ИП) у нас. Съставен е модел на работен пакет, който включва всички необходими 

стъпки и свързаните с тях данни, за да се постигнат необходимите резултати при управление 

на ИП. Моделът включва входна информация, средства и методи за изпълнение, времеви и 

разходни параметри за постигане на необходимия резултат. Графичната форма на модела 

http://ntssb.bg/images/conferences/dcb2016/DCB2016_Section_4.pdf
http://ntssb.bg/images/conferences/dcb2016/DCB2016_Section_1.pdf
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улеснява неговото възприемане и прилагане. На основа на разработения модел се разглежда 

реален пример, свързан с управление на проект за високоскоростен път, част от трасето на 

който преминава през поземлен имот – горска територия. Моделът е приложен при извършване 

на специфичните дейности, които са необходими за учредяване на право на строеж върху имота 

– горска територия. Прилагането на такъв модел в най-ранната фаза на развитие, на етап 

„Прединвестиционно проучване“ ще направи по-ясен и прозрачен процеса по създаване на 

стратегия и план за управление на ИП. 

19.Манчева Ж. (2015). Оперативните програми в помощ на бизнеса. Сп. 

„Право&Бизнес&Данъци“ 8 (46), стр. 19-22, ISSN 1314-5150. 

             Като малка и отворена икономика с фиксирана към еврото валута, България е силно 

зависима от външните пазари и чуждестранните инвестиции. Характерно за българската 

икономика е, че  към момента конкурентните й предимства се формират на основата на ниските 

цени на базисните фактори –труд, природни ресурси и енергия, а не на база специализираните 

фактори като иновации, производителност, висококвалифицирана работна сила, научни 

изследвания и технологично развитие (които са в основата на дългосрочната 

конкурентоспособност). Това предопределя и стремежът за засилването на дългосрочната 

конкурентоспособност на българските предприятия в  синхрон с европейската индустриална 

политика. Един от начините това да се постигне е като се използва финансирането по 

оперативни програми за периода 2014-2020 г. В статията обзорно са анализирани отворените 

процедури, допустимите дейности и приоритетните оси на евросредствата за плановия период 

2014-2020 г., които са разпределени в седем оперативни програми и две секторни програми . 

При относително стабилна външна среда, растежът на страната ще зависи от комбинирането 

на реформи в ключови сектори с инвестициите по оперативните програми, в подкрепа на 

експортно-ориентирана икономика, базирана на знанието, иновациите и секторите с висока 

добавена стойност. 

20.Манчева Ж. (2015). В подкрепа на предприемачеството. Достъп до финансиране за 

малките, средни и стартиращи предприятия. Сп. „Право&Бизнес&Данъци“ 12 (50), стр. 9-13, 

ISSN 1314-5150. 

              Европейската политика към микро-, малки и средни предприятия, наричани „МСП”, е 

политика на силна подкрепа. Често за МСП има специални мерки, има по-облекчени условия 

или помощите към МСП са с по-висок интензитет в сравнение с помощите за големите 

предприятия, защото се счита, че обичайно големите предприятия имат много по-мащабни 

възможности от МСП. В статията се разглеждат тематични програми, управлявани от 

Европейската комисия, които предоставят възможности за финансова подкрепа на проекти на 

МСП в различните сектори на икономиката, като ОП „Инициатива за малки и средни 

предприятия“ 2014-2020. Оперативната програма ще улесни достъпа до финансиране на МСП 

чрез предоставяне на гаранции посредством съвместен инструмент, комбиниращ средства от 

Хоризонт 2020, COSME и ЕФРР, в сътрудничество с ЕИБ/ЕИФ, с цел генериране на 

допълнително кредитиране за малкия и среден бизнес. Разглеждат се процедурите и 

приоритетните оси по ОП „Конкурентноспособност и иновации“ и ОП „Развитие на човешките 

ресури“ 2014-2020. За разлика от програмите, при които фирмите получават средства директно 

от Комисията или от националните компетентни органи, при финансовите инструменти 

финансирането става индиректно чрез банкови посредници. Разглеждат се форми на 

финансиране като JEREMIE, който е холдингов фонд и като такъв предоставя финансиране на 

МСП индиректно,  чрез финансови продукти, управлявани от финансови посредници (банки, 

фондове за дялов капитал, гаранционни фондове, фондове за микрофинансиране).  

21. Манчева Ж. (2016). Дефлацията у нас. Сп. „Право&Бизнес&Данъци“ 9 (59), стр. 10-13, 

ISSN 1314-5150. 

            Статията анализира емпиричните данни за дефлацията у нас през последните години . 

Разглеждат се последствията от дефлация за икономиката на страната. В началото на нейното 



10 

 

появяване, дефлацията се посреща като индикация за навлизането на българската икономика в 

т.нар. дефлационна спирала, която е неблагоприятно състояние на икономиката, при което 

потребителите свиват търсенето си, цените спадат, а производителите намаляват 

производството в отговор на по-ниското потребление. Това води до съкращаване на работници 

и до още по-силно свиване на потреблението, което отново завърта порочния кръг от свитото 

потребление към намалението на производството. Но състоянието на българската икономика в 

последните три години не може да се определи като „дефлационна спирала“. Наистина цените 

спадат, но производството (т.е. брутният вътрешен продукт) расте от 2013 г. насам, а 

потреблението на домакинствата се увеличава в последните две години. Анализират се 

ключовите фактори за дефлацията в България през периода 2014-2016 г. Изводът е, че 

дефлацията у нас се дължи изцяло на фактори от страна на предлагането като международни 

цени и вътрешна регулаторна политика. На практика голяма част от дефлацията не зависи от 

процеси в националната икономика. Прави се прогноза за преминаване на ръстът на цените на 

годишна база в положителна територия на база определени индикации.  

III. Учебници 
22. Ж. Манчева. Лекционни записки по „Управление на риска на проекта“, е-издание, 2016, 

ISBN 978-619-90883-1-9, рецензенти: проф. д-р инж. Фантина Рангелова и доц. д-р инж. Йовка 

Лечева, http://uacg.bg/filebank/att_14218.pdf 

           Лекционните записки по "Управление на риска на проекта" са предназначена за 

студенти, специалност „Управление на проекти в строителството“- магистърска степен от 

Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. Разработени са основни теми, 

като: въведение в управлението на риска, процеса на управлението на риска, идентификация и 

анализ на риска, качествен и количествен анализ. Включени са методи за идентифициране и 

анализ на риска в различните етапи на жизнен цикъл на инвестиционен строителен проект. 

Разглеждат се различни инструменти и техники с които да се направи оценка на риска и да се 

разработят индивидуални решения за риск оценка и/или за управление. В темата за планиране 

на реакция на риска се фокусира върху начините и техники за преодоляване на риска, 

включително стратегии за заплахи и възможности. 

23. Ж. Манчева. Корпоративни финанси, е-учебник 2017, ISBN 978-619-90883-0-2, 

рецензенти: проф. д-р инж. Фантина Рангелова  и проф. д-р Богомил Манов, 

http://uacg.bg/filebank/att_14189.pdf  

            Учебникът по "Корпоративни финанси" е предназначен за студенти от специалност 

„Строителство на сгради и съоръжения“, специализация "Мениджмънт и технология на 

строителството" в Университета по архитектура, строителство и геодезия - гр. София. 

Учебникът е написан в съответствие със съдържанието на учебната програма по едноименната 

дисциплина. Курсът е част от програмата за магистърско обучение на строителни инженери, 

редовна форма на обучение. Общата цел на учебника е да предостави знания за основните 

понятия, подходи и техники, свързани с всички важни аспекти на управлението на фирменото 

финансиране. Разработени са тринадесет теми, които обхваща следните основни аспекти, 

свързани с корпоративните финанси: 

i. Общ преглед на управлението на фирменото финансиране; 

ii. Оценка на финансовото състояние на търговско дружество; 

iii. Стойност на парите във времето; 

iv. Управление на капитала, инвестиран в дълготрайни активи;  

v. Оценка на инвестициите във финансови активи; 

vi. Оценка на инвестициите в реални активи; 

vii. Анализ и оценка на риска при инвестиции в реални активи;  

viii. Дългосрочно финансиране; 

ix. Решения за финансовата и капиталовата структура; 

x. Управление на оборотния капитал; 

http://uacg.bg/filebank/att_14218.pdf
http://uacg.bg/filebank/att_14189.pdf
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xi. Дивиденти и дивидентна политика; 

xii. Финансов анализ и планиране в компанията; 

xiii. Разбиране за сливанията и придобиванията. 

Целта е усвояване, от строителния инженер, на понятийния апарат на фирмените финанси, 

елементите на решението за инвестиране, дългосрочното и краткосрочното финансиране на 

фирмата, финансов анализ на фирмата и др. 

24. Ж. Манчева. Икономика на строителството, лекционни записки, е-издание 2017, ISBN 978-

619-90883-2-6; рецензенти: проф. д-р инж. Фантина Рангелова и доц. д-р инж. Йовка Лечева, 

http://uacg.bg/filebank/att_14207.pdf 

             Лекционните записки по "Икономика на строителството" са предназначена за студенти, 

специалност „Строителство на сгради и съоръжения“- магистърска степен от Университета по 

архитектура, строителство и геодезия, София. Материалът е структуриран в три основни 

направления: I. Микроикономика, II. Инвестиции и инвестиционни проекти и III. 

Ценообразуване на строителния процес. Първото направление има за цел да запознае 

студентите с основните икономически закони и връзката им със строителния отрасъл. Изучават 

се инструменти на икономическата теория и приложението им в контекста на строителната 

фирма. Разглеждат се модели на основни пазарни структури. Второто направление обхваща 

принципите на инвестиционното поведение, видове инвестиции, участници и етапи в процеса 

на строителния проект. В третото направление лекционните записки включва ценообразуване 

в строителството, договори в строителството, единична цена на строително-монтажна работа 

и съставяне на цена на строителен обект.  

 

http://uacg.bg/filebank/att_14207.pdf

