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Summary 
Measuring ooperational risk poses challenges for 
risk management and academic society. Unlike 
other types of risk the nature of its characteristics 
and specifics is the least studied and researched. 
As a generator of bank losses he ranks second 
after credit risk. At present there is no established 
universal methodology for measuring and 
monitoring operational risk. 
The purpose of this paper is to present in detail 
the main methods used by banks to calculate the 
capital requirement for operational risk. Basic 
Indicator Approach (BIA) and Standardized 
Method within the capital framework of Basel II 
are illustrated by practical examples.  
 
Keywords: bank risk management, operational 
risk, Basic Indicator Approach, Standardised 
Approach, advanced approaches 
 
Резюме 
Операционният риск поставя предизви-
кателства пред риск мениджмънта и 
академичната общност. За разлика от 
останалите видове риск неговата природа и 
особености е най-малко проучена и 
изследвана. Като генератор на банкови загуби 
той се явява на второ място след кредитния 
риск. Към настоящия момент няма утвърдена 
универсална методология за измерване и 
мониторинг на операционния риск.  
Целта на настоящата статия е да представи в 
детайли основните методи, използвани от 
търговските банки при изчисляване на 
капиталовото изискване за операционен риск. 

Чрез практически примери са илюстрирани 
подхода на базисния индикатор (Basic 
Indicator Approach-BIA) и Стандартизиран 
метод (Standardised Approach) предвидени в 
капиталовата рамка на Базел II. 
 
Ключови думи: банков риск мениджмънт, 
операционен риск, подход на базисния 
индикатор, стандартизиран метод, 
усъвършенствани подходи 
 
Операционният риск поставя предизви-
кателства пред риск мениджмънта и 
академичната общност. За разлика от 
останалите видове риск неговата природа и 
особености е най-малко проучена и 
изследвана. Като генератор на банкови загуби 
той се явява на второ място след кредитния 
риск. Към настоящия момент няма утвърдена 
универсална методология за измерване и 
мониторинг на операционния риск.  
Съгласно Базелския комитет за банков надзор 
операционния риск се определя като 
потенциална загуба, вследствие на 
неадекватни или провалени вътрешни 
процеси, системи, хора или външни събития49. 
Дефиницията включва правния риск, но 
изключва стратегически и репутационен. Най-
честите събития, които са причина за банкови 
загуби, класифицирани като операционен риск 

                                                 
49 Basle Committee on Banking Supervision, Basel II: 
International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards: a Revised Framework, Bank for 
International Settlement, June 2004 
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са: технически сривове и аварии в сложните 
банкови системи, умишлени и случайни 
човешки грешки, неправилни счетоводни и 
бизнес практики, пробиви в сигурността на 
системите, нарушаване на доверителност, не 
оторизирана дейност, външни бедствия и 
събития и др.  
От гледна точка на риск мениджмънта е важно 
да се разграничават събитията, които са 
контролируеми (т.е. спрямо, които могат да се 
предприемат мерки за тяхното ограничаване 
до приемливо ниво на загубите) и 
неконтролируеми (които имат случаен 
характер и произтичащите от тях загуби не 
могат да бъдат контролирани). Първият вид 
могат да бъдат управлявани, докато втория 
вид - загубите от неконтролируеми събития 
могат да бъдат единствено застраховани или 
заделени резерви. 
Три са основните подходи, които се използват 
понастоящем за калкулиране на капиталовото 
изискване при операционен риск. Това са 
подходът на базисния индикатор, 
стандартизираният подход и вътрешни 
усъвършенствани методи, които се използват 
от риск мениджърите на банките. 
 
Подход на базисния индикатор (Basic 
Indicator Approach-BIA). 
 
Подходът на базисния индикатор представлява 
най–опростения начин за изчисляване на 
капиталовото изискване за операционен риск. 
Той не изисква създаване на специална 
организация на работата, изграждане на 
специална информационна система и 
подържане на база от данни. Препоръчва се на 
малки по размер банки, не развиващи активна 
международна дейност или големи банки, 
които още не са изградили база за прилагане 
на усъвършенстван подход. Необходимият 
размер капитал, който трябва да бъде заделен 
от банката срещу операционен риск се 
изчислява по следната формула: 
 

 
n

GI
K i

BIA
 *

, където: 

KBIA е капиталовото изискване за операционен 
риск; 
GIi – брутния доход на банката за i – та година; 
α – константа равна на 15%, фиксирана от 
Базелския комитет за банков надзор50, чрез 
емпирични наблюдения; 
                                                 
50 Константата α емпирично установена чрез наблюдение 
и съпоставка на различни индустриални и отраслови 
показатели. 

n - броят на последните 3 години, през които 
банката има положителен брутен доход. 
 
Ще бъдат разгледан пример с две хипотетични 
банки, за да бъде илюстриран методът на 
изчисление на показателя. 
 
Нека брутния доход на банка А за последните 
три години е съответно 128,4 млн.лв., 141,7 
млн. лв. и 155,4 млн.лв., а на банка Б е 348,6 
млн.лв., - 23,3 млн. лв. и 187,6 млн. лв. Какви 
резерви за покриване на операционния риск 
трябва да заделят банките ? 
Капиталовото изискване за банка А ще бъде: 
 

 
млн.лв 1,21

3

285,63

3

15,0*4,1557,1418,124



BIAK , 

а за банка Б: 
 

 
млн.лв 215,40

2

43,80

2

15,0*6,1876,348



BIAK . 

 
Предписанието е годините с отрицателен 
брутен доход да се приспадат при 
изчисленията. 
Основните недостатъци на метода на базисния 
индикатор могат да бъдат обобщени в 
следното: 
 изчислените капиталови нива са 
относително високи спрямо останалите 
методи; 
 не отчита рисковия профил на финансовата 
институция; 
 не отчита промените в рисковата 
експозицията през различните периоди; 
 не позволява анализ и управление на 
операционния риск. 
 
Стандартизиран метод (Standardised 
Approach) 
 
Стандартизираният метод е по чувствителен 
по отношение на операционния риск в 
сравнение с метода на базисния индикатор. 
Той се препоръчва на относително малки по 
размер банки и по големи такива с 
международна дейност, които се намират в 
преходен период към създаване на 
усъвършенствана система за измерване на 
операционния риск. Базелския комитет за 
банков надзор при стандартизирания метод 
разделя банковата активност в 8 бизнес линии 
като за всяка линия предвижда различен β 
фактор (таблица 23).  
Бета факторът представлява фиксиран 
процент, който отразява генерирания 
операционен риск за съответната дейност. 
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Таблица 23 
 
Бизнес линии β (бета)
Корпоративно финансиране β(1) 18%
Търгуване и продажби β(2) 18%
Банкиране на дребно β(3) 12%
Търговско банкиране β(4) 15%
Плащания и сетълмент β(5) 18%
Агентски услуги β(6) 15%
Управление на активи β(7) 12%
Финансово брокерство на дребно 
β(8) 

12%

 
Стойността на капиталовото изискване за 
операционен риск се получава като средно 
аритметична на обобщените рискови 
експозиции по дейности за последните три 
години. Математическата формула има 
следния вид: 
 

  
3

0,max 818131   


GI
K years

TSA  

 
KTSA е капиталово изискване изчислено чрез 
Стандартизирания подход; 
GI1-8 - годишен брутен доход по групи 
дейности за предходните три години; 

β1-8 - фиксиран процент, предложен от 
Базелския комитет, определящ нивото на 
регулативния капитал за всяка бизнес линия 
въз основа на съответния Брутен доход.  
 
Отново, за да бъде илюстриран методът на 
изчисление на капиталовото изискване при 
стандартизирания метод ще бъдат разгледан 
примери с две хипотетични банки. 
 
Пример 1 
В колона 3,4 и 5 на таблица 2 е представен 
брутния доход на банка А генериран по бизнес 
линии през последните 3 последователни 
години. Колони 6,7 и 8 са показани 
изчислените стойности на капиталовите 
изисквания по бизнес линии. Те са получени 
като произведение между съответните β и 
произведения брутен доход за съответната 
бизнес линия. 
Както се вижда от таблица 24 изчисленото 
капиталово изискване на банката за всяка от 
последни три годни е положително число. 
 

 
562,28

3

031,29901,23754,32



 TSAK  

 

 
Таблица 24 

Изчисляване на капиталовите изисквания по стандартизирания метод 
(общо и по бизнес лини) 

 
бизнес линии β 

(бета) 
брутен доход капиталово изискване

2010 2011 2012 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 

корпоративни 
финанси 18% 11 15 17 1,98 2,7 3,06

търговия и 
продажби 18% 36 -23 -10 6,48 -4,14 -1,8

банкиране на 
дребно 12% 67 74 81 8,04 8,88 9,72

търговско 
банкиране 15% 43 48 52 6,45 7,2 7,8

плащания и 
сетълмент 18% 32 34 38 5,76 6,12 6,84

агентски услуги 15% 8,4 9,5 10,1 1,26 1,425 1,515
управление на 
активи 12% 6,2 -3,4 -2,3 0,744 -0,408 -0,276

финансово 
брокерство  12% 17 17,7 18,1 2,04 2,124 2,172

брутен доход общо 220,6 171,8 203,9  
  кап. изискване общо 32,754 23,901 29,031
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Капиталовото изискване за 2013 година на 
банка А изчислено по стандартизирания 
метод възлиза на 29,031 млн. лв. 
 
Пример 2 
Ще разгледаме ситуация, при която се 
наблюдава отрицателна стойност за 
брутния доход на банката. Както се вижда 
от таблица 25 изчисленото капиталово 
изискване на банка Б за втората година е 
отрицателно число. При метода на 
стандартизирания подход годините с 
отрицателна стойност на брутния доход, 

респективно изчислена негативна стойност 
се третират по различен начин за разлика от 
метода на базисния индикатор. Ако 
стойността на капиталовото изискване за 
дадена година се получи отрицателна, то тя 
в числителя се приравнява на нула. 
Знаменателят тук е винаги равен на три. 
Така за банка Б при сумиране на 
капиталовите изисквания за 2011 година се 
получава -3,87 млн.лв., но тази стойност при 
заместване във формула в числителя ще бъде 
заменена с 0. 
 

 
Таблица 25 

 
Бизнес линии β 

(бета) 
брутен доход капиталово изискване

2010 2011 2012 2010 2011 2012
корпоративни финанси 18% 0,00 0 0 0 0 0
търговия и продажби 18% 93,81 -23 47 16,88 -4,14 8,46
банкиране на дребно 12% 461,17 -74 251 55,34 -8,88 30,12
търговско банкиране 15% 231,24 52 172 34,69 7,8 25,8
плащания и сетълмент 18% 8,20 3,4 38 1,48 0,61 6,84
агентски услуги 15% 0,00 9,5 12,1 0,00 1,42 1,81
управление на активи 12% 19,68 -23,4 -2,3 2,36 -2,81 -0,28
финансово брокерство  12% 3,44 17,7 13,1 0,41 2,12 1,57
брутен доход общо 817,54 -37,8 530,9  
  кап. изискване общо 111,16 -3,87 74,33

 

 
млн.лв. 83,61

3

33,74016,111



 TSAK  

 
Стандартизираният подход може да се прилага 
и в различни модифицирани варианти, които 
са насочени да третират по различен начин 
основно бизнес линиите банкиране на дребна 
и търговско банкиране. 
 
Усъвършенствани подходи - AMA (Loss 
Distribution Approach). 
 
Усъвършенстваните подходи за измерване на 
операционния риск представляват прецизни 
вътрешни системи, силно чувствителни към 
рисковите събития. Те се разработват от 
вътрешни и/или външни експерти за банката и 
подлежат на одобрение от централната банка. 
Рискът се измерва пряко чрез изчисляване на 
количествените и/или качествените 
характеристики на операционните загуби. 
Основата на усъвършенствания подход 
представлява сложен статистически модел, 
конструиран на базата на вътрешни и външни 
исторически данни. 

Системата за измерване на операционния риск 
чрез усъвършенстваните подходи включва три 
елемента: вътрешни исторически данни, 
външни данни и сценариен анализ. 
Изискването по отношение на вътрешните 
исторически данни е банката да има изградена 
детайлна база данни, включваща всички 
претърпени операционни загуби за период от 5 
години назад. Данните трябва да бъдат 
разбити по дата на настъпване на загубата, вид 
събитие, бизнес линия, размер на отчетената 
загуба, размер на възстановената сума, 
корелираност с друг риск и др. 
Външните данни обхващат исторически данни 
за избрани макроикономически индикатори и 
събития, за които е доказано, че оказват 
влияние върху рисковия профил на 
операционния риск. Такива могат да бъдат 
данни за безработица, икономически растеж, 
кредитна експанзия, борсови данни и др. 
Важно е те да бъдат съпоставими с 
историческите вътрешни данни за 
операционните загуби иначе тяхното 
включване в моделната рамка би било 
нерелеватно.  
Симулационният анализ се използва при 
симулиране основно на събития с много ниска 
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вероятност за настъпване и много висока 
значимост на загубата. Чрез проиграване на 
различни сценарии се оценяват евентуалните 
загуби и последиците от настъпването на 
неблагоприятни събития. Резултатите от 

симулационния анализ позволяват да се 
набележат определени мерки и процедури за 
действия при евентуалното настъпване на 
катастрофични събития. 
 

 
Таблица 26. Първопричини, събития и проявления на банковите загуби съгласно 

нормативната рамка на Базел II 
 
първопричина събитие проявления

хора 

вътрешна измама  неоторизирана дейност 
кражби и измами 

безопасност на труда и 
работен процес  

дискриминация 
безопасност на труда  
трудови взаимоотношения  

клиенти, продуктови и бизнес 
практики 

нарушаване на доверителност 
нарушения при консултанска 
дейност
неправилни счетоводни и бизнес 
практики

процеси 

  грешки

изпълнение, доставка и 
управление на процеси  

лошо управление на процеси и 
връзки
неуспешна обработка на трансакции

системи прекъсване на дейността и 
системни сривове технически аварии 

външни събития 

щети на материални активи бедствия и др събития 

външна измама  
кражби и измами 
нарушаване сигурността на 
системите

 
От определението за операционен риск е 
видно, че първопричините за неговото 
проявление са четири: вътрешни процеси, 
системи хора и външни събития. Съгласно 
изследванията на Базелския комитет за банков 
надзор тяхното проявление се проявява чрез 
седем събития (таблица 26). 
 
В съвременната банкова практика 
усъвършенстваните подходи за измерване на 
операционния риск се прилагат чрез три 
основни метода, които съществуват в голям 
брой разновидности. Това са: 
 методът за разпределение на загубите (Loss 
Distribution Approach - LDA); 
 Скоринг методът (Scorecard approach); 
 методът на вътрешното измерване (Internal 
Measurement Approach - IMA) 
 
Методът на разпределение на загубите (LDA) 
е най-често използвания метод за измерване и 
анализ на операционния банков риск. Той е 
предпочитан метод и от застрахователните 
компании при изчисляване на 
застрахователния риск и и неговата алокация. 

Чрез използване технологията на LDA 
финансовите институции успяват да измерват, 
прогнозират и управляват с висока степен на 
прецизност риска, породен от различни реални 
събития. Той изисква солидни инвестиции в 
електронни системи, създаване на детайлни 
бази данни и специалисти с върхови познания 
и опит в моделирането на различни събития. 
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