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Бюджетът на Европейския съюз...

Бюджетът
на Европейския
съюз и 
предстоящото
участие
на Република 
България в него
Проф. д-р Борис  Грозданов -
Бургаски свободен университет

Перспективата за предстоящо член-
ство на България в Европейския

съюз поставя на дневен ред въпроса за уча-
стието  на страната ни в бюджета на между-
народна организация, включваща 25 държа-
ви. Това налага осветляването на принципи-
те, структурата, приемането и изпълнението
на Общия   европейски бюджет и анализира-
не на последиците от присъединяването на
България към Европейския сьюз. Именно на
тези въпроси е посветен настоящия доклад.

Редът за формиране на Общия европейски
бюджет е регламентиран в Договора за Европей-
ския съюз /ДЕС/ и Правилника за бюджета. Тези
документи отразяват усилията на обединените
държави  за уеднаквяване на бюджетните инстру-
менти, постигане на финансова автономия на от-
делните участници в общността, гарантиране фи-
нансирането на нови политики и създаване на рав-
новесие  между институциите при упражняване на
бюджетните пълномощия. Необходимостта от уед-
наквяване на бюджетните инструменти идва от то-
ва, че новоприетите държави нямат готовност вед-
нага да се откажат от националните начини на про-
цедиране в полза на общите европейски решения.
Бюджетът на ЕС се изгражда въз основа на прин-

ципа за финансова солидарност, без да се отнемат
възможностите на националните бюджети за регу-
лиране на макроикономическите процеси в отдел-
ните страни. За целта в бюджета на ЕС се акумули-
рат около 1,27% от брутния вътрешен продукт на
страните-членки, а техните правителства изразход-
ват около 50% от националния БВП за провеждане
на вътрешната политика.

Важен момент при формирането на Общия ев-
ропейски бюджет е определяне на неговите прихо-
ди. С чл.201 на Договора за Европейския съюз са
определени следните собствени приходи:

1. Мита, събирани от внос в ЕС, съобразно об-
щата митническа тарифа.

2. Данък върху добавена стойност - около 1%
от събирания в страните-членки данък.

3. Такси върху вноса на селскостопански про-
дукти - при изпълнение на общата селскостопан-
ска политика.

4. Вноски от националния брутен вътрешен
продукт в определен дял, който се фиксира ежегод-
но и зависи от величината на разходите по Общия
европейски бюджет.

5. Други приходи.
За 2005 г. бюджетът на Европейския съюз е

бил утвърден в размер 106,3 млрд. евро. Основен
проблеми при формирането на бюджета е опреде-
лянето на вноските от БВП. При тяхното определя-
не се взема под внимание величината на брутния
вътрешен продукт, броят на населението и разхо-
дите по бюджета.

Европейската комисия предлага за целия пери-
од от 2007 до 2013 г. националните вноски  от БВП
на всяка страна-членка на ЕС да бъдат в размер
1,14%. Против увеличаването на размера на наци-
оналните вноски се обявяват държавите, които
внасят в европейския бюджет повече, отколкото
получават като субсидии. Към тях се отнасят: Гер-
мания, Франция, Великобритания, Холандия, Шве-
ция и Австрия.

Една част от приходите по европейския бюджет
постъпват под формата на мита. В Договора за
създаване на Европейския съюз са предвидени кла-
узи за премахване на митата между страните-член-
ки, приемане на обща митническа тарифа и елими-
ниране  на количествените ограничения между
страните-членки. Всяка страна, която се присъеди-
нява към Европейския съюз, има задължението да
отмени митата по търговията вътре в общността и
да приравни националната си митническа тарифа
към общата митническа тарифа. Всяка страна-
членка обаче събира мита за внасяне на стоки от



трети страни, извън Европейския съюз. Национал-
ните митнически администрации имат задължени-
ето ежедневно и стриктно да прилагат   общото ев-
ропейско законодателство и да събират митата, ак-
цизите и данък върху добавената стойност за вна-
сяните стоки.

До края на 1992 година значителна част от при-
ходите на европейския бюджет се формираха от
данъка върху добавената стойност. От началота на
1993 година ролята на ДДС намалява за сметка на
увеличаване на вноските на база брутен вътрешен
продукт. По такъв начин Германия, Франция, Ита-
лия и Великобритания осигуряват около 70% от
приходите в бюджета на Европейския съюз. Еже-
годно всяка страна-членка на ЕС отделя около 1%
от събрания данък върху добавената стойност.

Обемът на разходите по европейския бюджет
зависи от величината на приходите, тъй като той
задължително е балансиран. Разходите по евро-
пейския бюджет са групирани по видове политики
и имат следните приоритети:

1. Селско стопанство и риболов. Тези средства
се разпределят чрез Европейски фонд за ориенти-
ране и гарантиране на селското стопанство.

2. Структурни операции. Тук се включват сред-
ствата по фондовете: Европейски фонд за регио-
нално развитие, Европейски социален фонд и
Фонда за сближаване.

3. Вътрешни политики. Този раздел включва
разходите в областта на индустрията, енергетика-
та, транспорта, изследванията и технологиите.

4. Външни политики. Тук се включват разходи-
те за развитие и се покриват от Европейския фонд
за развитие.

5. Текущи разходи. Обхващат разходите за
резерви, издръжка на администрацията и др.

Европейският фонд за ориентиране и гаранти-
ране на селското стопанство е създаден за осъщес-
твяване на общата селскостопанска политика. Ос-
новната му цел е да стимулира  структурното при-
способяване в селското стопанство. В този фонд се
заделят значителни средства за постигане на ус-
тойчиво развитие между рибните ресурси и тяхна-
та експлоатация, повишаване на конкурентоспо-
собността на на предприятията от рибния отрасъл,
за икономическо съживяване на районите, зависе-
щи от риболова, и други подобни разходи. Този
фонд обхваща около 50 % от паричните средства
по структурните фондове по европейския бюджет.

Европейският социален фонд е създаден за фи-
нансиране на мерките за намаляване на безработи-
цата, за развитие на човешките ресурси и социал-

ната интеграция в трудовия пазар. Чрез този фонд
се финансира професионалното обучение и подо-
бряването на финансовите системи. Особено вни-
мание се обръща на преквалификацията на населе-
нието с цел намаляване на безработицата. В Евро-
пейския социален фонд се насочват около 30% от
средствата за финансова интервенция в областта
на регионалната политика.

Фондът за сближаване  е създаден през 1993 г.
за подпомагане на по-слабо развитите държави-
членки да се подготвят за икономически и валутен
съюз и за бюджетната дисциплина, която той нала-
га. Този фонд финансира транспортни инфра-
структурни проекти, проектите за опазване на
околната среда и допълва средствата, които са
включени по останалите структурни фондове.         

Европеският фонд за регионално развитие е
създаден през 1975 г. и в него се включват около
45% от средствата за структурните фондове.
Фондът подпомага производствените инвестиции
за създаване и запазване на работни места, подкре-
пя дейността на малки и  средни предприятия. От
фонда се заделят  и средства за инвестиции в обра-
зованието и здравеопазването, които благоприят-
стват структурното приспособяване на съответния
регион.

Разходите по общия европейски бюджет се по-
дразделят на задължителни и незадължителни. То-
ва разделение на разходите е по организационни
мотиви, тъй като към задължителните разходи се
отнасят средствата за провеждане на селскосто-
панската политика, заемащи около 50% от целия
бюджет. Задължителните разходи се определят от
Съвета на Европейския съюз, а незадължителните
разходи, включващи всички останали разходи, се
определят от Европейския парламент.  

В Договора за Европейския съюз е регламенти-
ран и редът за съставяне и утвърждаване на евро-
пейския бюджет. При съставянето на европейския
бюджет се съблюдават следните принципи:

- единство;
- годишен бюджетен период;
- балансираност;
- детайлизация на разходите;
- евробюджет;
- непрехвърляемост;
- брутобюджет.
Принципът за еднство на общия европейски

бюджет изисква всички приходи и разходи да бъ-
дат записвани заедно в един и същ документ.
Принципът за годишен бюджетен период определя
бюджетния период на общия европейски бюджет
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една година, съвпадащ с календарната година.
Принципът за балансираност изисква утвърждава-
нето на общия европейски бюджет с равенство на
приходите и разходите. Принципът за детайлиза-
ция на разходите изисква всяко разходно перо да
отговаря на определени приоритетни цели на Ев-
ропейския съюз и да е в съответствие с волята на
бюджетните власти. Освен това разходите трябва
да бъдат конкретизирани по начин, който предот-
вратява допускането на грешки при изпълнението
на бюджета. Принципът за евробюджет изисква
съставянето на бюджета при използването на евро-
песката парична единица "евро". Този принцип е в
сила от 1 януари 1999 г. след въвеждането на евро-
то като единна валута в 12 от тогавашните 15 стра-
ни-членки /с изключение на Великобритания, Да-
ния и Швеция/. Принципът за непрехвърляемост
изисква общо постъпване на  приходите по бюдже-
та и невъзможност за  насочване на приходите към
определени разходни пера. Принципът за бруто-
бюджет регламентира записването на приходите и
разходите в брутните им размери, без да бъдат
съпоставяни помежду си. 

Важен момент в организацията на общия евро-
пейски бюджет е реда за неговото съставяне и
утвърждаване. Той е регламентиран в чл. 272 на
Договора за Европейския съюз и редица междуин-
ституционни споразумения. В обсъждането на об-
щия европейски бюджет участват три институции:
Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз и
Европейски парламент. Предварителната бюджет-
на рамка се определя от Европейската комисия не
по-късно от 15 юни. Тя подготвя становище, съоб-
разено с потребностите на структурните ведомства
и с арбитражните решения по спорните въпроси.
На по-късен етап Европейската комисия може да
промени своето становище при наличие на нови
данни, които не са били известни.

Съветът на Европейския съюз в срок до 31 юли
приема на първо четене рамката на бюджета и го
изпраща в Европейския парламент. Той разглежда
бюджета на първо четене до края на октомври и
приема с абсолютно мнозинство направените
предложения от трите бюджетни органа за проме-
ни по задължителните разходи.

Съветът на Европейския съюз разглежда бюд-
жета на второ четене през месец ноември  и при-
ема  задължителните разходи, които придобиват
окончателен характер. Променената бюджетна
рамка от Съвета се внася в Европейския парламент
за разглеждане на второ четене. Той може да
обсъжда направените предложения от министрите

само по незадължителните разходи, които се при-
емат с мнозинство от 2/3.

Присъединяването на България  към Европей-
ския съюз през 2007 г. ще породи и бюджетни вза-
имотношения с общия европейски бюджет, които
ще доведат до увеличаване на разходите  и намаля-
ване на приходите по националния бюджет. Увели-
чаването на разходите, свързани с вноските в об-
щия бюджет са в размер около 1% от брутния
вътрешен продукт, т.е. около 400 млн. лв. През
следващите години се очаква съществено намаля-
ване на приходите по националния бюджет от
данъка върху добавенота стойност и от митата.
Максималното намаляване на постъпленията от
ДДС се очаква в размер над 2 млрд. лева, което е
свързано с изменения в облагането на вноса. През
последните години около една четвърт от приходи-
те по националния бюджет постъпват от ДДС. За
2006 г. се очаква по националния бюджет да
постъпят 5,5 млрд. лв. от данък върху добавената
стойност. Около 85% от него се събира от облага-
не на вноса, което прави приблизително 4,5 млрд.
лв. Половината от вноса   на България е от страни-
членки на Европейския съюз, т.е. над 2 млрд. лв.
постъпват в националния бюджет от вноса ни от
Европейския съюз, което прави 18% от приходите
по републиканския бюджет за 2006 г. От 1 януари
2007 г. обаче България ще има митници само по
външните граници със страни извън Европейския
съюз и митническите учреждения, събиращи този
приход, ще се премахнат. От друга страна, част от
ДДС ще постъпва в общия европейски бюджет. 

От 2007 г. се очаква и намаление на постъпле-
нията от мита, поради свободното движение на
стоки между страните-членки на Европейския
съюз. От друга страна, съществена част от събра-
ните мита също постъпва в общия европейски
бюджет. В страните-членки на Европейския съюз е
въведен специален данък върху производителите
на захар, който постъпва в общия европейски бюд-
жет в размер 75% от събрания данък. Той е
задължителен за производителите на захар и може
да се очаква да бъде въведен и у нас.

Анализът  на последиците от влизането ни в
Европейския съюз, без обхващане на всички фак-
тори, влияещи върху крайния резултат /инфлация,
безработица и др./, показва, че негативният фиска-
лен резултат е около 15% от бюджетните приходи
или приблизително 1,5 млрд. лв. годишно.    

Освен финансови задължения членството ни в
Европеския съюз поражда и получаване на субси-
дии. За периода 2007-2009 г. за България са предви-
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дени около 3 млрд. евро. От тях за поддържане на
цените на аграрните продукти на нивото на тези в
Европейския съюз  Европейската комисия предлага
България да получи 388 млн. евро директни субси-
дии. При субсидиране на фермерите ще се прилагат
принципите, използвани спрямо първите 10 нови
страни-членки, които се проявяват в получаване на
субсидии в размер 25% от европейското ниво на
субсидиите и постепенно увеличаване с по 5% за
първите три години и с по 10% за следващите годи-
ни, докато достигнат пълен размер през 2016 г.

България ще получи субсидии и от структурни-
те фондове на Европейския съюз за развитието на
селските райони в размер на 617 млн. евро за
тригодишен период. При определяне на средствата
са взети под внимание броя на заетите в селското
стопанство и размера на обработваемата земя.

По  раздел "Вътрешна политика" се предвижда
субсидия, определена в зависимост от равнището
на дяловото участие на населението в брутния
вътрешен продукт. По този показател България е
на последно място спрямо страните-членки.

Тук са предвидени и допълнителни средства,
които ще бъдат отпуснати на България през 2007-
2009 г.  в размер 350 млн. евро за затваряне на 4 и
5  блок в АЕЦ "Козлодуй". Предвиждат се субси-
дии за България и по другите раздели, които не са
изцяло конкретизирани и затова не се разглеждат в
настоящия доклад.

Основна цел на общия бюджет на Европейския
съюз е да прилага принципа на солидарността в от-
ношенията между държавите, като намалява раз-
ликите между тях чрез преразпределение на сред-
ства от по-богатите към по-бедните страни-член-
ки. Ние се спряхме само на някои от проблемите,
свързани с преразпределение на бюджетните сред-
ства, те обаче заслужават по задълбочено изследва-
не, за да бъдат осветени всички въпроси от нацио-
нално значение.
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Оперативни
програми и
усвояване на
средствата от
ЕС
Доц. д-р Георги Маринов

І. ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА НАЦИОНАЛНОТО
СТРАТЕГИЧЕСКО И ОПЕРАТИВНО ИНДИКА-
ТИВНО ПЛАНИРАНЕ.

Усвояването на финансови ресурси от Структур-
ните фондове (Европейския фонд за регионално раз-
витие, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд) и от другите финансови инструменти (общно-
стни инициативи, програми) вече е неразривно
свързано с Оперативните програми, които всяка стра-
на-членка изготвя по  строго определена технология,
определена от първични документи на ЕС. Структу-
рирането, формулирането на цели, приоритети и за-
дачи в оперативните програми са принципно разпи-
сани в директиви на ЕК и трябва да са в духа на ре-
формираните финансови стратегии на евросъюза за
следващия стратегически индикативен планов пери-
од 2007-2013 г. Оперативните програми са базата за
разработването на конкретните проекти, по които се
отпускат планираните за всяка страна финансови
средства. Планирането на средства в ЕК и усвояване-
то на средствата следователно са два различни меха-
низма в общата стратегия на планиране и индикатив-
но разпределение на акумулираните в бюджета на ЕС
средства.

Усвояването на парични средства от Структурни-
те фондове и другите финансови инструменти на ЕС
от сраните-членки става при строго определени пра-
вила, процедури, схеми и изисквания. Ако при стари-
те страни-членки процесът на усвояването на сред-
ства през плановите периоди 2000-2006 и 2007-2013
г. се е превърнал в много голяма степен в рутинна
дейност, то в новите страни-членки, особено в Бълга-
рия и Румъния, тай се нуждае от съществени усилия
за да влезе в конструктивното русло на стратегичес-
кото планиране и реализиране на конкретни проекти. 

Няколко са основните изискуеми предпоставки,
които формират базата за получаване и усвояване на
средства от финансовите инструменти на ЕС.

Първо. Институционална и юридическа нацио-
нална рамка, която позволява отговорна подготовка и
действия по националните планови документи.

Второ. Обосновани приоритети на националното
развитие в програмните и оперативни документи.

Трето. Осигурен ефективен превантивен и по-
следващ контрол през целия процес на усвояването
на средствата на национално равнище при строг мо-
ниторинг от страна на ЕК.

Четвърто. Стриктно спазване на формулираните
общосъюзни принципи, които задължително трябва
да се спазват през целия програмен и проектен цикъл
на усвояването на финансовите средства.

Обикновено не се осмисля философията на
принципите за развитието на ЕС. Най-същественото
е, че зад всеки от тях се крие последователна страте-
гия и политика на евросъюза. Всеки един от тях има
своя тежест в общностната политика. В случая ще
маркираме онези, които са най-важни от гледна точ-
ка на стратегическото и националното планиране на
процеса на усвояването на паричните ресурси от ЕС. 

Принципът на съвместимост осигурява стиковка-
та на националните програмни документи със стра-
тегическите насоки за развитие на общността, които
параметрират рамката на Политиката на сближаване
на ЕС, в случая през периода 2007-2013 г. Спазване-
то на този принцип означава висока степен на съгла-
суваност с приоритетите на общността в изпълнение
на обновената Лисабонска стратегия. Съгласуваност-
та фактически е вторият важен принцип, който изис-
ква действията, произтичащи от националните пла-
нови документи да са в пълно съответствие с Acquis
Communautaire.

Следващият принцип, който за текущия индика-
тивен период е относително нов, е принципът за про-
порционалността. Той дава съответно широка нацио-
нална автономия по отношение на финансовия конт-
рол със съответни гаранции (независим одит, писме-
ни гаранции на управляващите органи и др.). 

Принципът на партньорството е изпитан меха-
низъм за консултиране на национално и субнацио-
нално равнище и за привличане на всички възможни
субекти в процеса на планирането на приоритетите и
усвояването на средствата: областни и общински вла-
сти, НПО, бизнеса, синдикални и браншови органи-
зации, формални и неформални граждански сдруже-
ния. Този принцип  насочва към следващия принцип
за координация на всички равнища по хоризонтала и
вертикала на процеса на индикативното планиране
(вътрешноведомствен и междуведомствен), между
централните, деконцентрирани и децентрализирани
управленски структури, останалите субекти. По този
принцип тече и спазването на новите регламенти за
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Структурните фондове, Кохезионния фонд и остана-
лите финансови инструменти, както и с правилата на
Европейската инвестиционна банка и Европейския
инвестиционен фонд. 

Принципът на децентрализация засяга главно
процеса на управление. За настоящия период той ин-
дикира съществено увеличаване на пълномощията
на националните органи за управление на средствата
за усвояване. Той е своеобразно допълнение към ос-
новополагащия принцип на общността - принципа за
субсидиарността.  

Остава да се отбележи и известният от предпри-
съединителния период принцип за адиционалността
(допълняемост), който изисква задължителен про-
цент (вариращ за отделните фондове) национално
съфинансиране. 

Актуализираната политика на ЕС за сближаване
в подкрепа на икономическия растеж и заетостта на
страните-членки, известни като Стратегически насо-
ки за развитие на общността през периода 2007-2013
г., формира рамката и базата за изготвяне на нацио-
налните стратегии и политики (вж. схема №1). Всич-
ките следва да намерят концентриран вид в т. нар.
Национална стратегическа референтна рамка
(НСРР). Тази рамка е стратегическият (и политичес-
ки) национален документ, който дава задължителни-
те измерения на съотвествието със Стратегическите
насоки на общността за сближаване и Директивите
за управление на финансовите инструменти. НСРР
играе ролята на национална гаранция пред ЕС. Ха-
рактеристиката "референтност" на НСРР показва, че
той не носи белезите на същински национален пла-
нов документ. Презумцията е, че НСРР (и оператив-
ните програми) се разработват на базата на нацио-
налните планове за развитие (за България това са На-
ционалният план за развитие 2007-2013 г., Национал-
ният план за икономическо развитие 2000-2006 г.,

секторните национални стратегии за регионално,
екологично, селскостопанско, инфраструктурно раз-
витие).

Разработването на НСРР се извършва по определе-
ни от ЕК критерии, по-важните от които са:

• "SWOT”- анализ на националните различия, сла-
би и силни страни (предимства) и потенциала за бъде-
щи развития.

•  Определяне на секторни, регионални и тематич-
ни приоритети.

• Изброяване и принципна характеристика на Опе-
ративните програми.

• Индикативно разпределение на финансовите ре-
сурси, планирани за страната от ЕК.

• Действия за укрепване на административния ка-
пацитет по усвояването на средствата на всички равни-
ща.

• Стриктни механизми за контрол, оценка и мо-
ниторинг на процеса по усвояването на средствата.

• Функциониращи структури на съответните рав-
нища за управление и координация на целия програ-
мен и проектен цикъл.

Оперативните програми се разглеждат като орга-
нична част от НСРР и едновременно като относител-
но автономни стратегии за рамките в дадена област
(регион, сектор, проблем) на базата на цели и прио-
ритети.

Програмите са най-същественият компонент на
цялостния програмен и проектен цикъл от гледна
точка на практическото усвояване на средствата от
структурните фондове и други финансови източници
на ЕС. ОП влизат в "национален оборот" след
съответно съгласуване и одобрение от ЕК. Същото
важи и за НСРР, където процесът е под формата на
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съгласуване. НСРР и ОП трябва да имат изградени
управленски органи.  България разработва (процесът
още тече) десет Оперативни програми или
национални стратегически програми за развитие със
същата характеристика. 

В процеса на усвояването на средства в
предприсъединителния период (най-вече по
програмите ФАР, ИСПА и САПАРД) се разработиха
правните и административните подходи и се
отработиха в голяма степен практическите схеми за
управление и координация на получаване на
финансови ресурси от евросъюза и насочването им
чрез проекти в различни сектори на страната. Затова
може да се говори за определена готовност България
и като страна-членка, да пристъпи към усвояването
на средства от Структурните фондове и Кохезионния
фонд. Това означава, че НСРР е равнището
(национално) за координация на всички получавани
ресурси, а Оперативните програми са секторното и
регионалното равнище за конкретно управление на
средствата. 

Цялостната координация на национално
равнище на помощта от ЕС се осъществява от т. нар.
Централно координационно звено, функцията на
което се изпълнява от дирекция "Управление на
средствата от Европейския съюз" в Министерството
на финансите (ПМС №965 от 16.12.2005 г.). В
неговите прерогативи влизат няколко изключително
отговорни задачи:

•  Подготовката и изготвянето на НСРР и коорди-
нацията на този процес на национално равнище. 

•  Внасянето на програмния документ в Европей-
ската комисия за етапно съгласуване и окончателно
одобрение.

•  Поддържа информационна система за управле-
ние и мониторинг на усвояваните средства от Струк-
турните фондове.

•  Осъществява междуведомствена координация
на процеса на планиране и проектиране на усвояване-
то на евросредствата.

• Осъществява информационен мониторинг за
приноса на Оперативните програми за изпълнение на
националната програма за реформи.

•  Осигурява съгласуваност на политиката на ЕС за
икономическо и социално сближаване с другите поли-
тики на общността.

•  Изготвя и представя в ЕК ( до края на 2009 и
2012 г.) доклади за ефективността на програми и
проекти, финансирани от Структурните фондове и
други финансови инструменти на ЕС за реализиране
на целите и приоритетите на политиката на
сближаване и на Лисабонската стратегия.

• Прилага т.нар. Стратегия за прозрачност на
НСРР и ОП.

• Изпълнява функцията на секретариат на
Комитета за наблюдение на НСРР и координира
дейността на Подкомитетите за наблюдение на ОП

Оперативните програми имат управленска логис-
тика: управляващи органи (бившите Агенции по СА-
ПАРД, ФАР и ИСПА и съответни структури в мини-
стерства, които преминават допълнителен одит и ак-
редитиране за работа със СФ и КФ). Управляващият
орган на ОП упражнява следните главни функции:

•  Ръководи съответния комитет за наблюдение на
ОП и изпълнява функциите на секретариат на
комитета

• Носи отговорността (гарантира), че операциите
(проектите) за финансиране със средства от
еврофондовете отговарят на приоритетите и целите
на общността, НСРР и на ОП.

• Носи отговорността и доказва (удостоверява)
разходването на средствата по проектите
(операциите) съгласно установените  общностни и
национални правила.

• Гарантира извършването но оценките на ОП
съгласно регламентите на Директивите за СФ и КФ

• Изготвя годишните и окончателния доклад за
изпълнение на ОП и ги предоставя на ЕК след
одобрение на Комитет за наблюдение.

• Поддържа информационна система за всички
финансови и счетоводни операции за всички
операции и на всички участници в тях (вкл.
бенефициентите).

• Предоставя информация на ЕК за оценката на
големи проекти.

• Осигурява прозрачност и  информация за ОП и
всички операции по нея.

Финансовото управление на средствата се
извършва по тристепенна схема: от ЕК към
националния  Сертифициращ орган (отговорен за
получаване на средствата от комисията) и от него към
Разплащателните агенции на Управляващите органи
на ОП. Посредническата функция на сертифицира-
щия орган е изискване на ЕК и гарантира правомер-
ността, законосъобразността и ефективността на ус-
вояването на средствата.

Механизмът за управление на финансовия конт-
рол включва пет равнища: 

Първо равнище са системите за вътрешен
контрол на разпоредителите със средства от ЕС.
Цялата тази отговорна дейност се регламентира в
Закона за финансово управление и контрол в публич-
ния сектор (в сила от 14.03.2006 г.). Основен елемент
на системата за вътрешен контрол са т. нар. Проце-

БРОЙ 3, ЮЛИ 2006 9

Оперативни програми ...

БРОЙ 1, ЯНУАРИ 2007



дурни наръчници за дейността на всички участници
в управлението, програмирането, проектирането и
усвояването на средства от европейските фондови.

Второто равнище е системата на вътрешния
одит, която е регламентирана от Закона за вътрешния
одит в системата на публичния сектор, приведен в
съответствие със стандартите на ЕС. Целта на
вътрешния одит е оценка на системите за управление
и финансов контрол и повишаване на ефективността
на усвояване на средствата от ЕС.

Третото равнище на финансов контрол е кон-
центрирано в Министерството на финансите, като за
целта е създадена специализирана структура "Одит
на средствата от Европейския съюз" (ПМС №300 от
29.12.2005 г.). Този орган издава финалните деклара-
ции (за достоверност) по проекти и програми, съфи-
нансирани от СФ и КФ и  предоставя одитните доку-
менти на ЕК.

Четвърто равнище е Сметната палата на Бълга-
рия. Освен другите си специфични дейности Сметна-
та палата е основният докладчик пред Народното
събрание за правомерността и ефективността на из-
ползваните средства на ЕС.

И петото равнище е   Европейската сметна пала-
та, която има право самостоятелно или съвместно с
българската Сметна палата да извършва преванти-
вен, текущ или окончателен одит на използването на
европейските средства.

Един от най-важните компоненти на програмния
и проектен цикъл на процеса на усвояване на сред-
ства от европейските фондове е мониторингът на
НСРР и ОП. Мониторингът е задача на Централното
координационно звено и на съответните управлява-
щи органи на програмите. Контролът върху тази дей-
ност, от която фактически зависи целесъобразността
в различните аспекти на програмирането, проектира-
нето и усвояването на средствата, се осъществява от
Комитетите за наблюдение. Последните имат широ-
ка представителност: представители на одитиращия
орган, управляващите органи, сертифициращия ор-
ган, междинните звена, регионални и общински вла-
сти,  национално значими НПО, икономически и со-
циални партньори (синдикати, палати и др.). В коми-
тетите за наблюдение по принцип участват и пред-
ставители на ЕК с право на съвещателен глас и на
ЕИБ като наблюдател.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПЕРАТИВНИТЕ
ПРОГРАМИ

Националната визия за развитие, залегнала в
НСРР се базира на две основни цели и четири прио-
ритети, един от който има тематичен характер (вж.
Схема №2). Конкретиката на целите и приоритетите
намира израз в осем оперативни програми,от които
само един има отношение към стопански отрасли
(транспорта). Останалите са от функционално-тема-
тичен характер: околна среда, конкурентоспособ-
ност, регионално развитие, човешки ресурси, адми-
нистративен капацитет, техническа помощ. Фактиче-
ски отраслови оперативни програми са Национал-
ният стратегически план за развитие на селските
райони и Националният стратегически план за ри-
барство и аквакултури. Като отделна (специална)
оперативна програма се квалифицира т. нар. Про-
грамни документи по новата Цел 3 "Европейско те-
риториално сътрудничество". Оперативните програ-
ми, маркиращи оперативната рамка на икономичес-
ката стратегия на България с горните забележки, са
следните:

1. ОП “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПО-
СОБНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА”.

2.  ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУР-
СИ".

3.  ОП "ТРАНСПОРТ".
4.  ОП "ОКОЛНА СРЕДА".
5.  ОП "РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО".
6.  ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ".
7.  ОП "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ".
8 .  ПД "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛ-

НО СЪТРУДНИЧЕСТВО".
9.  НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
10. НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

ЗА РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ.
ОП "Развитие на конкурентоспособността на икономи-

ката" ще обслужва заедно с ОП  "Административен капа-
цитет" Приоритет  №3  "Стимулиране на предприемачес-
твото, благоприятния бизнес и доброто управление". В
обхвата на тези две оперативни програми са едни от
най-важните цели: повишаване на иновационната ак-
тивност на фирмите и подобряването на бизнес сре-
дата. Приносът на тези програми би трябвало да се
почувства най-много в материализацията на лиса-
бонската стратегия за развитие на българска иконо-
мика, основана на знанието. 

ОП "Развитие на човешките ресурси" е разработ
на на основата на Европейската стратегия за
заетостта, и Съвместната оценка на приоритетите
за заетостта в България. Нейна цел е реализация
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на цел № 2 на НСРР "Повишаване на качеството
на човешкия капитал с фокус върху заетостта".
Предвид проблемите с безработицата, особено
структурната, очевидно през референтния период
от седем години центърът на внимание на тази
оперативна програма ще пада върху повишаване
на общата заетост и колкото е възможно върху ре-
шаване на задачи, имащи отношение към създава-
нето на иновационна и информационна икономи-
ка.

ОП "Транспорт" има ясна визия за решаване
на въпроси, свързани с подобряване на физичес-
ката инфраструктура на страната  (приоритет №1
на НСРР) в контекста на стратегическите задачи
на ЕС за създаване на европейска интегрирана
транспортна мрежа, активиране на работата по
трансевропейските транспортни коридори и гран-
диозния проект на ЕС ТРАСЕКА. Реалните оцен-
ки индикират най-добро усвояване на евросред-
ствата именно в тази област. Това говори, че с
предимство се решава въпросът за националното
съфинансиране по тази оперативна програма.

Оперативна програма "Околна среда" има ед-
новременно отношение към екологичната инфра-
структура на Приоритет №1 и №4 "Поддържане
на балансирано териториално развитие".  Може
да се констатира, че това е най-тежката оператив-
на програма. 

Дифицитът от национални финансови ресур-
си за екологични цели е известен. В тази област
потребностите от финансов ресурс до 2015 г. се

оценяват на сумата, която е планирана да получи
България от Структурните фондове, Кохезионния
фонд и от селскостопанските фондове.

Една от най-важните за страната на този
първи етап от членство на България в ЕС е ОП
"Регионално развитие". Първо, защото тя ще об-
служва цели и операции по всичките четири при-
оритета на Националната стратегическа рефе-
рентна рамка. Второ, защото България в регио-
нално отношение се очертава като цяло и особено
отделни нейни региони като една от най-изоста-
налите. Трето, защото афинитетът и готовността
на местните власти към усвояване на ресурси от
ЕС, макар и бавно, нараства. Четвърто, редица ре-
гионални и местни структури решават повече или
по-малко успешно проблема със съфинансиране-
то на програми и проекти. 

ОП "Административен капацитет" несъмнено
е в подкрепа на цел №3 "Стимулиране на пред-
приемачеството, благоприятната бизнес среда и
доброто управление". Изненадите могат да дой-
дат от прекомерното внимание, което се обръща
на държавния капацитет и подценяването на уп-
равленския капацитет на реалния сектор в иконо-
миката. Известна е неговата неподготвеност да
функционира в условията на членство в евросъю-
за.

ОП "Техническа помощ" бе включена допълни-
телно с благословията на ЕК, защото оценката за го-
товността на административния капацитет по нацио-
налното и регионално планиране, разработка на
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НСРР и ОП и особено по проектния цикъл се оказа
на незавидно равнище. По тази оперативна програма
се осигуряват с предимство средства от финансови
инструменти на ЕС. Проблемът обаче е в качеството
на подготвяния капацитет, а не в неговото количест-
во! Приоритетите в тази насока са функционирането
на надеждна  единна управленска информационна
система, която да обслужва всички ОП и НСРР, под-
крепа на дейността на Управляващите оперативните
програми органи, Одиторския и Сертификациония
органи и Централното координационно звено.

Специфичната програма ПД по цел 3 "Европей-
ско териториално сътрудничество" кореспондира на
Националната стратегия за регионално развитие
2005-2015 г., на новото статукво на България като
граница на ЕС със Сърбия, Македония, Турция и Ру-
сия (черноморска граница) и вътрешна еврограница с
Румъния и Гърция. Затова трансграничното, трансна-
ционалното и трансрегионално сътрудничество на
България определено може да получи нов тласък и в
аспект на решаване на геостратегически и геоиконо-
мически въпроси и проблеми в Черноморския реги-
он и на Балканите. 

Изключително важни са (ще бъдат отделен обект
на разглеждане) националните стратегически
планове за развитие на селскостопанските райони,
рибарството и аквакултурите.

Предстои окончателно  одобряване на НСРР и на
оперативните програми от ЕК. В процеса на
разработването на програмите и референтна рамка се
очертават редица съществени проблеми, които
трябва да бъдат решени в доктринален и конкретен
план. 

На първо място следва да се посочи, че
индикативният характер на националните програмни
документи за развитие го отдалечават от истинския
процес на планиране.

Второ. НСРРР и ОП не са носители на национал-
на визия със стратегически геоикономически цели и
приоритети. В националните документи се повтарят
(в много аспекти "папагалски") приоритети, цели и
задачи на ЕС като цяло, без да се отчита национална-
та специфика и налични ресурси.

Трето. Двата национални документа, както и от-
расловите национални стратегии имат ниска доза на
инвестиционен заряд. По тази причина икономичес-
кият  хоризонт на страната е лишен дори от прогноз-
ни хипотези за реалния инвестиционен ресурс, необ-
ходим за достигане на определени средни равнища
на ЕС след 15-20-50 години.

Четвърто. В технологията на процеса на планира-
не, програмиране и проектиране все още не са пре-

одолени ведомствени, междуведомствени и местни
разногласия, което прави координацията и съгласува-
ността неефективни.

Пето. На този етап се налага едно основно заклю-
чение, че НСРР и ОП са просто национални планови
документи за разпределение на планираните от ЕС
средства от финансовите инструменти.

Шесто. Връзката с реалния сектор, с предприема-
чеството и бизнеса, особено малкия и среден, е по-
скоро формална и съответните документи не отчитат
процесите в производството, потреблението, инова-
циите. 

Седмо. Националният капацитет за усвояване на
средства от еврофондовете по мерките в ОП е недо-
статъчно подготвен на всички равнища, като най-уяз-
вими са представителите на предприемачеството,
бизнеса и общинските структури. 
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Стратегически
задачи за Бълга-
рия в областта
на науката и
технологичното
развитие в 
съответствие с
тенденциите на
политиките на
ЕС в периода
2006-2013 год.
Гл. ас. д-р Светла Бонева
УНСС - София

З а Европейския съюз (ЕС) научните изслед-
вания, технологичното развитие и иноваци-

ите са движеща сили за постигане целите на Лиса-
бонската стратегия от 2000 г., които предвиждат
превръщането на Съюза до 2010 г. в най-конкурент-
ната и динамична, основана на знанието, икономи-
ка. 

Междинният преглед по изпълнението на Лиса-
бонската стратегия през 2004 г. показа, че постигна-
тите резултати при нейното реализиране са задово-
лителни. Ето защо на 02.02.2005г. Европейската ко-
мисия предложи нов старт за Лисабонската страте-
гия и нов вид партньорство на държавите членки на
ЕС, с акцент върху две основни задачи: устойчив
растеж и осигуряване на по-добри работни места.

Задачите, произтичащи от Лисабонската стра-
тегия, изискват спешни мерки, основната сред ко-
ито е осигуряването на благоприятни условия за
изграждане на една бъдеща икономика на знание-
то. Това е достатъчно основание да си зададем ре-
дица въпроси и да потърсим техните отговори. 

Сега, когато страната е на прага на ЕС, е необхо-
дима ясна равносметка доколко тя е в състояние да
преодолее разликите в икономически и социален
план със сегашните страни-членки и доколко успя-
ваме да се впишем и интегрираме като национална
икономика, регионално развитие, администрация и
социална политика в европейските модели. Затова и
един от основните приоритети на правителствената
програма е поддържане на висок и устойчив иконо-
мически  растеж от 6-7 % годишно. Необходимо е
на практика  българската икономика да функциони-
ра в синхрон с европейската и България да бъде го-
това да приеме и прилага общата икономическа и
парична политика на ЕС, без това да има сериозни
социални последствия за нашето общество.

Начинът, по който може да се постигне това и
да се насърчат основните фактори на растеж, е
чрез инвестиции, експорт, иновации. 

Като се отчитат внимателно всички тенденции
на политиката на ЕС, за България се очертават ка-
то приоритети следните стратегически задачи в об-
ластта на науката и технологичното развитие:

- изграждане на икономика на знанието;
- стимулиране на иновационната активност

чрез въвеждане на нови финансови механизми;
- насърчаване на партньорството между наука-

та и бизнеса при споделяне на риска от инвести-
ции в нови производства и продукти.

В приетата през 2004 г. Иновационна страте-
гия3 на Република България е определено, че
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1. Визията на българското правителство в областта на иновационната политика е осигуряване на
благоприятни условия за изграждане на икономика на знанието, чрез използване опита на най-добрите
европейски практики, съобразявайки се със световните и европейски тенденции, отчитайки националните
специфики.  
2. Въвеждане на нови финансови механизми за стимулиране на иновационната активност, включително и в
подкрепа ефективното функциониране на клъстери, насърчаване на партньорството между науката и бизнеса
при споделяне риска от инвестиции в нови производства и продукти.
3.Радева Е., Политика за насърчаване на иновациите. Научна конференция "Изобретателство и иновационно
предприемачество", 4-6 юни Слънчев бряг, 2006.



националната политика в областта на иновациите
се провежда от Министерския съвет чрез ми-
нистъра на икономиката и енергетиката, който  се
подпомага от Национален иновационен съвет. 

Развитието на научния и иновационен потен-
циал е фундаментален въпрос за нашата страна.
Необходимо е информацията за достиженията на
българската наука да достигнат до бизнеса, който
да се възползва от знанието, съхранено в БАН и
другите научни звена и университети.

Необходимо е да бъде развивана изследовател-
ската база, човешкият потенциал, механизмите за
защита на интелектуалната собственост, съобразе-
но с нуждите и възможностите на българската ин-
дустрия.

Националният съвет по иновации прие план за
действие за 2006 г., като определи приоритетните
области за въздействие на националната иноваци-
онна политика:

· Развитие на иновационната система - моби-
лизиране на държавната и местната власт за ефек-
тивно управление на иновационните процеси.

· Развиване на уменията за иновации - пови-
шаване на човешкия потенциал чрез развитие на
образователната система според нуждите на обще-
ството; създаване на навици за иновиране; подкре-
па на творческия потенциал; обучение през целия
живот.

· Повишаване на разходите в наука и инова-

ции, чрез различни финансови инструменти за сти-
мулиране на частните предприемачи - Национален
иновационен фонд, Структурните фондове, създа-
ване на Гаранционни фондове, данъчни механизми.

· Достигане на иновациите до всяко предпри-

ятие - развитие на инфраструктурата за разпростра-
нение на иновации, подобряване усвояването на
иновации от предприятията, популяризиране на най-
добрите практики на иновативните предприятия.

· Стимулиране разпространението и усвоя-

ване на знанието за иновации чрез подобряване
използването и управлението на интелектуалната
собственост.

І. Развитие на иновационната система.

Под развитие на иновационната система се раз-
бира подобряване на координацията между всички
участници в иновационните процеси, за да бъдат
реализирани основните приоритети на иновацион-
ната политика.

За целта е необходимо да се идентифицират
специфичните отговорности на всяка институция,
която участва във формиране на държаната поли-
тика в областта на иновациите и специфичните

особености и потребности на потребителите на
иновации.

Необходимо е да бъде систематизирана инфор-
мацията за цялостната система от институции в
обществения и частния сектор, чиито дейности и
взаимодействия участват в генерирането, трансфе-
рирането и прилагане на "ноу-хау", търсенето на
знания и опит, управлението на цялостния процес
на взаимодействие и реализация в индустрията.

Необходимо е да се познават областите, в кои-
то всяка организация е най-конкурентоспособна,
областите, в които е придобила опит, знания и уме-
ния, технологични възможности. Познаването на
технологичните и интелектуални възможности на
всеки елемент от иновационната система ще по-
зволи да бъде провеждан по-ефективен диалог и
взаимодействие в полза както на отделните орга-
низации/фирми, така и на обществото като цяло.

ІІ. Развиване на уменията за иновации.

Иновацията по своята същност е процес, при
който дадена идея (знание) достига и се реализира
на пазара. Иновацията не се реализира случайно.
Успешната реализация се постига с обединените
усилия на изобретатели и изследователи, на инже-
нери, изработващи инженерните проекти, на адво-
кати и специалисти по маркетинг, на финансисти,
специалисти по производството, на специалисти
по продажбите, рекламата и дистрибуцията и най-
вече на предприемачите, благодарение на които се
реализира цялата иновационна верига. В цялост-
ния процес на иновиране участва човекът. От него-
вите знания и умения зависи успешното функцио-
ниране на цялата система.

ІІІ. Повишаване на разходите за наука и

иновации.

Възможните източници за финансиране на
иновациите са:

-  държавният бюджет споделено с индустрията;
- оперативните програми: конкурентоспособност,

регионално развитие, околна среда, земеделие и др.;
-  териториални програми за развитие;
-  програми за трансгранично сътрудничество;
-  програми за транснационално сътрудничество;
-  европейски програми - седма рамкова програма и

програма "Конкурентоспособност и иновации";
- други програми.
Увеличаването на обема на разходите за наука и

иновации (като процент от БВП) се отчита като
най-важният инструмент за реализация на целите
на Лисабонската стратегия. Необходимо е прилага-
ните финансови инструменти да стимулират част-
ните инвестиции в научни изследвания и иновации,
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като техният дял достигне 2/3 от обема на разходи-
те.

За да определим какво не сме направили и кое
е главното, с което трябва да стартираме, трябва
първо да видим къде сме ние. Основен показател
за оценка на политиката в областта на иновациите
са разходите4 за научноизследователски дейности
като процент от БВП - фиг. 1.

Общите разходи на страната ни са сравнително
ниски в сравнение с разходите на страните членки
на ЕС. За това е необходимо да се повиши тази
стойност.

Ако сравним какъв е делът на бюджетните раз-
ходи, картината е съвсем различна - фиг. 2.

Публичните разходи за наука през последните
години в процентно отношение - фиг.3, спрямо
БВП намаляват но в реална стойност са увеличени.

Източник: EUROSTAT 2004

Източник: EUROSTAT 2003

За 2005 година разходите за наука са 133,8 млн.
лв.. като тенденциите са следните:

-2006 г. - 167,2 млн. лв. 
-2007 г. - 179,8 млн. лв.
-2008 г. - 203,0 млн. лв.
-2009 г. - 224,7 млн. лв. 
Графиката на фиг.1. показва в сравнителен

план колко отделя държавата за наука и развойни
дейности. Видно е, че държавата не отделя до-
статъчно средства и е необходимо да се променят

принципите на финансиране. Необходимо е да се
въведат финансови механизми, с които бизнесът
(фиг. 4) да бъде привлечен да инвестира повече
средства в разработването на нови технологии и
усвояването на нови продукти, в развитието на чо-
вешкия потенциал, без който самите фирми не мо-
гат да се развиват. Необходимо е да се промени
мисленето на бизнесмените, да се повиши тяхната
иновационна култура, да им се покаже, че ако не
инвестират за развитието на своите компании сега,
утре вече ще бъде късно.

Източник: EUROSTAT 2004

Източник: EUROSTAT 2004

Един добър пример в това отношение е старти-
ралият през миналата година Национален инова-
ционен фонд - фиг.5.

Източник: EUROSTAT 2004

Само за първата година общият обем на плани-
раните разходи за иновации по вече сключени до-
говори ще бъде над 29 млн. лв. (средствата ще
бъдат усвоени за период от 3 години).
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Привлечените частни инвестиции5 са в размер
на над 15 млн. лв.

- общата стойност на субсидията за 2005 г. е 5
млн. лв. (5, 756, 796 лв. усвоена); 

- общата стойност на субсидията за 2006 г. е 7
млн.лв. 

- заявената стойност на субсидията за 2007 г. е
13 млн. лв.(според Иновационната стратегия).

ІV. Достигане на иновациите до всяко пред-

приятие.

В икономическата реалност съществуват мно-
жество работещи предприятия, които не отделят
нужното внимание за своето развитие (т.е. не са
иновативни) и има опасност в един глобализиращ
се свят много бързо да отпаднат от пазара. За това
следващата група целенасочени действия са насо-
чени към тях. Необходимо е на предприятията да
бъде показано, че за успеха на техния бизнес е не-
обходимо да си сътрудничат, със специфични науч-
ни структури, предоставящи им необходимата ин-
формация. Активността на подобни предприятия
може да бъде предизвикана, като се създадат усло-
вия за лесен достъп до определена, насочена към
техните нужди информация. 

Единият тип структури, които могат да бъдат
създадени или са вече създадени и трябва да бъдат
подкрепени и да се развиват, са тези, които оказват
консултантски услуги на иновативните предпри-
ятия (включително трансфер на технологии, т.н.) -
такива са иновационни бизнес центрове, центрове
за трансфер на технологии, офиси за трансфер на
технологии.

Другият тип структури, са технологичните цен-
трове, които имат капацитет за разработване на но-
ви продукти, методологии и технологии за тяхното
внедряване и за обучение на специфични умения на
персонала при внедряване на нови технологии.

За осигуряване устойчивото функциониране на
тези структури и след прекратяване на държавната
подкрепа е необходимо да бъдат обучени хора с оп-

ределени специфични умения, които да обслужват
тази инфраструктура.  Колкото и добре да бъдат из-
градени тези звена на иновационната система, по-
лето на информацията е необятно, затова те трябва
да съществуват в национална  и да бъдат част от
европейските  иновационни мрежи в тяхното бога-
то разнообразие.

ІV.1. Иновационният пазар - обхванат с мре-

жа.

BIRCHBOB е информационна и обслужваща
компания за трансфер на технологии с офиси в
Белгия и САЩ. Тя осигурява интернет услуга за
търсене на иновационни възможности и информа-
ционна услуга за потенциални партньори, лицен-
зианти или купувачи относно успешно сключване
на технологично базирани сделки. Името
"BIRCHBOB" е принос към Birch Bayh и Bob Dole,
автори на закона Bayh-Dole, позволяващ на уни-
верситетите да запазят собственост върху изобре-
тенията, направени в резултат на федерално спон-
сорирани изследвания (САЩ, 1980 г.).

ІV.2. Търсене на иновации.

Чрез снабдяване на технологии, предоставяне
на пазара от академии, правителства и индустриал-
ни лаборатории от световен мащаб, BIRCHBOB
бързо се превърна в една от най-активните плат-
форми за търсене на иновации по интернет.  Днес
близо 30,000 иновации от 2,000 организации по
света са на разположение за търсене на
BirchBob.com от инвеститори, предприемачи и
учени, търсещи нови бизнес или научни възмож-
ности.

ІV.3. Документиране на технологичнобази-

рани възможности. 

BirchBob осигурява на клиентите ценна прав-
на, техническа и комерсиална информация на по-
тенциални технологичнобазирани сделки с чужде-
странни организации. Тази услуга помага да се из-
бере най-подходящата оферта за технология и да
се улеснят предварителните контакти с чуждест-
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ранни притежатели на технологии.
ІV.4. Публикуване на иновационни възмож-

ности.

С "BirchBob inovations" - доклад за иновацион-
ните възможности в световен мащаб, BirchBob
предоставя пример на проекти13, 14, 15 за комерси-
ализация на технологии с голяма популярност в 70
държави. Партньорът на BirchBob в България е IP
Bulgaria.

ІV.5. Европейски иновационен център -

България.

От 1997 г. Европейският иновационен център16

е част от европейската мрежа IRC Network
(www.cordis.lu/irc). В мрежата са свързани 71 ино-
вационни центъра, разположени в 33 страни - 25
страни - членки на Европейския съюз, и в Бълга-
рия, Румъния, Исландия, Израел, Норвегия, Швей-
цария, Турция и Чили. Иновационните центрове в
мрежата обхващат 250 организации с над 1000
сътрудника. До момента са осъществени 1000 ре-
ални трансфера на технологии. 

Целта на мрежата е да подпомага малките и
средните предприятия да определят иновационните
си потребности, да получат достъп до информация
за необходимите им технологии, да предлагат свои
добри технологични решения и да подобрят сътруд-
ничеството си с европейски партньори - фиг. 6

Европейският иновационен център - България
предоставя на българските организации набор от

информационни и консултантски услуги (платени
и безплатни), които подпомагат трансфера на нови
технологии:

- фирмена визита;
- технологичен анализ (одит);
- изготвяне и разпространяване на технологич-

ни оферти и заявки;
- технологично проучване;
- консултации по закрила на интелектуалната

собственост;
- организиране на фирмени мисии в България и

чужбина;
- съдействие при пазарната реализация на на-

учни разработки;
- международни дни за двустранни бизнес сре-

щи;
- секторни и тематични срещи;
- организиране на форуми за рисков капитал и

финансови инструменти;
- абонаментно електронно информационно об-

служване - Automatic Matching Tool (ATM);
- поддържане на интернет страницата: 

www.irc.bg;
- бюлетин "Вести" - специализирано тримесеч-

но издание с безплатен абонамент от www.irc.bg.
V. Стимулиране разпространението и усвоя-

ване на знанието за иновации.

Разпространението на знания и неговото усво-
яване са в пряка зависимост от административната
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и правна регламентация на защитата правата на
интелектуална собственост. Ако със своите ин-
струменти държавата не може да гарантира защи-
та на авторските права, то процесът на разпростра-
нение на знание и неговото преобразуване в инова-
ции се възпрепятства. Затова в Правителствената
програма е вменена отговорността на много
държавни институции по защита правата на инте-
лектуалната собственост (МФ, МК, МВР МВнР).

В годините на преход и преструктуриране на
българската икономика бяха унищожени по-голяма
част от отрасловите институти и развойните звена.
В настоящия момент малките и средните предпри-
ятия представляват 99% от общия брой предпри-
ятия в страната. Голяма част от тях нямат финан-
сов ресурс да поддържат собствени развойни зве-
на. Затова от особена важност е намесата на

държавата, като ги подкрепи и създаде условия за
изграждане и развитие на съществуващите центро-
ве, които да обслужват индустриалните предпри-
ятия. Наред с традиционната икономическа поли-
тика за подобряване на бизнес и иновационна сре-
да България трябва да погледне и в бъдещето и да
види какви ще бъдат конкурентните й предимства
след 5 или 10 години. Необходимо е бързо да пре-
минем към конкуренция на база знание, иновации,
и по-висока добавена стойност.

Една от формите за успешен модел за повиша-
ване на конкурентоспособността са клъстерите17 -
фиг.7. Те ще се превърнат в градивен елемент на
съвременната индустрия, което ще доведе до пови-
шаване иновативността и производителността нa
фирмите, до достигане на по-добра конкурентна
позиция на международните пазари. Иновацион-
ният клъстер трябва да включва различни елемен-
ти, за да достигне критична маса. Фирмите са най-
важният елемент,  но са нужни и други участници

като университетски изследователски центрове,
инвеститори и посреднически организации. Поли-
тиката за подкрепа на клъстерите не се различава
съществено от иновационната политика. Създава-
нето на подходящ иновационен климат е от голямо
значение за малките компании. Тези компании
обикновено са твърде малки, за да могат да
превърнат своите идеи в конкретни продукти. Те
нямат възможност да сформират интердисципли-
нарни изследователски екипи, сами да извършват
маркетинг или да организират дистрибуцията на
стоките си. За да оцелеят, те трябва да си сътрудни-
чат с други компании и институции. Сътрудничес-
твото в рамките на клъстери и мрежи дава възмож-
ност на по-малките компании да преодолеят барие-
рите и да постигнат по-голяма конкурентоспособ-
ност.

Най-важното преимущество от обединяването
в иновационни клъстери е възможността за бърз
достъп до иновации, научни знания, ноу-хау и ин-
формация относно развитието на технологиите.

Пример18 за добра практика за клъстер е
клъстерът "Енергийно сърце на България".
Клъстерът е организиран на  индустриално-гео-
графския принцип и е създаден през март 2005 г.
Той обхваща основно предприятията от енергий-
ния сектор в Маришкия басейн - мини, електро-
централи, електроразпределителни предприятия и
др. Сред неговите създатели са и обслужващи
енергийния сектор малки и средни предприятия,
както и научни, обучаващи  и приложни звена и
кметствата в Раднево, Гълъбово и Нова Загора. 

Географският обхват на клъстера излиза извън
обхвата на Източномаришкия лигнитен басейн,
който териториално е разположен в общините Рад-
нево, Гълъбово, Нова Загора и Симеоновград. Уп-
равленският център на клъстера е в централната
сграда на "Мини Марица-изток" ЕАД - гр. Раднево.

Основното предимство за участниците в
клъстера са възможността и експертният капаци-
тет за поддържане на съвременна структура за ко-
опериране и повишаване конкурентоспособността
на участниците в мрежата. 

Основните приоритети в работата на клъстера
"Енергийното сърце  на България" за периода
2006-2013г. са:

- опазване на околната среда;
- здравословни и безопасни условия на труд;
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- инфраструктура и комуникации;
- усъвършенстване на човешките ресурси;
- внедряване на иновации в технологичните ве-

риги на производството;
- укрепване на експертния потенциал на участ-

ващите в клъстера малки и средни предприятия;
В заключение стигаме до извода, че иновациите

са обобщаващо понятие за всички дейности, свърза-
ни със създаването на ново знание и превръщането
на това знание в стойност за потребителите. Те са
основен елемент на икономиката на знанието. Раз-
витието на научния и иновационния потенциал е
фундаментален въпрос за нашата страна.

Необходимо е информацията за постижението
на българската наука да достигнат до бизнеса, кой-
то да се възползва от знанието, съхранено както в
БАН, така и в другите научни звена и университети.
Необходимо е да бъде развивана изследователската
база, човешкият потенциал, механизмите за защита
на интелектуалната собственост, съобразено с нуж-
дите и възможностите на българската индустрия.
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Хедж
фондовете - 
една от новите
и модерни
тенденции на
финансовите
пазари
Доц. д-р Сава Димов
Бургаски свободен университет

П рез последните десетилетия на световния
финансов ландшафт настъпват нови явле-

ния и тенденции. Електронизацията на борсовата
търговия, либералният достъп и глобализацията на
пазарите на ценни книжа правят финансовия пазар
по ликвиден, волантилен и рационален. Наред с то-
ва нарастват спекулативните краткосрочни опера-
ции и търговията с по-сложни финансово произ-
водни инструменти, които представляват комбина-
ция на покупки и продажби по време и място. Тази
палитра се допълва с тенденцията на много бързо
нарастване на хедж фондовете. Не е случаен факта,
че хедж фондовете се определят като най-бързо
растящ сектор на съвременните финанси. За по-
следните 15 години общият обем на средства под
тяхно управление нараства над 20 пъти и превиша-
ва днес над 1,4 трлн. щатски долара. Наред с това
експлозивно бързо нарастват използваните от
трейдърите хедж фондови стратегии и възможните
комбинации, в които те могат да влизат. Тези нови
тенденции провокират желанието на автора да ос-
ветли някои техни основни параметри и техники на
търгуване на съвременните финансови пазари.

1. Две тези при определяне на хедж фондовете.
В специализираната финансова литература се

забелязват две тези, които се защитават от различ-
ните експерти по хедж фондовете, а именно: 

Първо, съществуването и функционирането на
хедж фондовете се отразява благоприятно на раз-
витието но съвремените финансови пазари. Те се
превръщат във тяхна най-влиятелна сила на разви-
тие, ефективно средство за повишаване на ефек-
тивността на финансовите пазара. Освен това хедж
фондовете допринасят за увеличаване на ликвид-
ността на пазара, възстановяване на пазарното рав-
новесие и следва да се "разглеждат като основава-
щи се на принципите на пазарното стопанство ре-
гулатори на финансовите пазари"1.  За последните
няколко години хедж фондовете се превъръщат от
привилегия на тесен кръг богати хора в инстру-
мент за масовия институционален инвеститор.
Свои фондове създават много известни аналитици,
трейдери, инвестиционни банки и управляващи.
Така например през 2004 г. ръководителят на отдел
търговски стратегии, Динакар Сингх и водещият
трейдер Ерих Миндич напускат Goldman Sachs
bank и създават хедж фондове, съответно под уп-
равлението на компанията за преки инвестиции
Texas Pacific Group и Eton Park Capital Manage-
ment. За кратко време авоарите на първия хедж
фонд нарастват около 3 млрд. щатски долара2.
Хедж фондовете се определят и "като игра на паза-
ра по нови правила".

Второ, финансовите криси на международните
пазири се свързват с работата на хедж фондовете.
Така например с дейността на хедж фондовете се
свързва кризата през 1992 г., довела до излизането
на Великобритания от Европейската парична сис-
тема, с необичайно резките колебания на пазара на
облигации през 1994 г., кризата в Азия през 1997 и
силната девалвация на редица национални валути,
с проблемите около предотвратяването на фалита
на известния хедж-фонд Long-Term Capital Man-
agement (LTCM) през 1998 г.3 Не случайно се лан-
сира алтернативата, че "хедж фондовете са кошмар
на нашето време или на нормалните инвеститори".
Хедж фондовете играят ключова роля за разраства-
нето на финансовата криза на развитите пазари
през 1997-1998 г., началото на която бе поставено
от девалвацията на тайландския бат, нестабил-
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ността на късите позиции за индонезийската ру-
пия, обезценката на портфейлите в малайзийски
акции и на откритите позиции по филипинско пе-
со.

Освен посоченото някои хедж фондове
претърпяват сериозни финансови загуби. Така на-
пример хедж фондът Amaranth Advisors, който
търгува милиарди щатски долари на сделки с при-
роден газ, през септември 2006 г. в резултат на по-
грешна ставка на трейдера "погълна" загуба от 6,2
млрд. долара или загуба около 65% от активите.
Първоначално съотношението заемни - собствени
средства е 8:1, т.е. на 1USD собствени средства се
влагат 8USD заемни средства. В началото на 1998
г. то е вече 26:1, за да се стигне до фаталните загу-
би, когато това отношение "подскочи" на 50:1. Се-
риозната финансова загуба на хедж фонда Long-
Term Capital Management (LTCM) през 1998 г. след
девалвацията на руската рубла парализира светов-
ните финансови пазари.  Недооценявайки руската
действителност, сериозни загуби претърпява и
Джордж Сорос. През 1998 г. в хода на нарастваща
финансова криза в Русия той загуби по различни
оценки между 1 до 2 млрд. долара в резултат
наблизо 25% срив в пакета от акции на Связьин-
вест и продажбата на къси позиции. В резултат на
"паденето" на високо технологическия индекс Nas-
daq през есента на 2000 г. хедж фондът с негово
участие Quantum загуби още 3 млрд. долара. 

Въпреки че се лансират мнения, че хедж фон-
довете могат да представляват опасност за финан-
совите системи; и инвеститорите в хедж фондове
могат да бъдат терористични структури. Според
нас много по актуална и съвременна е първата те-
за, защото:

- практиката показва, че разрастването на хедж
фондовете се дължи на положителното отношение
на голяма част от инвеститорите. Хедж фондовете
са новата мода на финансовите пазари;

- хедж фондовете действат като катализатори за
установяването на реални ценови пропорции;

- те предлагат по-големи възможности за ди-
версификация портфейлите от ценни книжа и фи-
нансови деривативи, включително и инвестиращи
в държавни облигации;

- те позволяват да се получават печалби от ко-
лебанията на цените и конюнктурата, включително
и от спад в цените на ценните книжа и дериватив-
ните инструменти на международните финансови
пазари.

2. Нови тенденции на растеж на хедж фондове.
Световната финансова индустрия на хедж фон-

дове през последните няколко години достига ре-
кордни значения. Посочват се разностранни оцен-
ки за тяхното нарастване. Така например според
едни автори за периода 1990 г. до средата на 2004
г. техният брой нараства от 300 на 9000, а управля-
ваното от тях имущество се увеличава от 375 млрд.
на 865 млрд. щатски долара при средногодишен
прираст около 20%. Според други към края на
2005 г. общото количество хедж фондове по оцен-
ка на експерти прехвъря 7000 броя, а сумата на ак-
тивите под управление е над 1 трил. долара.   Мо-
же да се приеме оценката, че количеството на хедж
фондовете за периода 1990-2005 г. е както следва
на графика 1.

От графиката се вижда, че тенденцията е
към нарастване на броя на хедж фондовете.
След 2000 г. този тренд е изключително ярко
изразен. Хедж фондовете са насочени към все
по-голям брой инвеститори, наричани в литера-
турата "масов инвеститор". Активите под уп-
равление на хедж фондовете също потвърждава
изследваната тенденция на растеж. Така напри-
мер на графика 2 се вижда трендът на тяхното
развитие, като особенно засилен е той през по-
следната година на изследването.

Тези факти не са случайни и популярността на
тази алтернативна инвестиционна форма, каквато
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Графика 1 Количество хедж фондове за периода 1990
- 2005г.

Количество фондове, бр.

години

Графика 2 Активи под управление на хедж-фондове за
периода 1990-2005 г.

мил. USD

години



е хедж фондът се обяснява с следните тенденции7: 
- неопределените перспективи на фондовите и

капиталовите пазари и срива на високотехнологич-
ния сектор след събитията от 11 септември 2001 г.;

- дългосрочният период на гъвкава парична по-
литика на федералната резервна система на САЩ,
в резултат на която доходността на ценните книжа
започна да намалява. 

Следователно пред трейдерите е поставено но-
во предизвикателство за намиране на нова финан-
сова парадигма, която да носи печалби от спада на
цените на международните финансови пазари и
съществуващата неопределеност. Това са хедж
фондовете, с които може да се запълни асиметрич-
ната празнота във финансовата сфера. Местата на
юридическата регистрация на хедж фондовете към
края на 2004 г. е показана на схема 1.

3. За хеджинга като понятие в съвремените финанси.
Операциите с ценни книжа и финансови дери-

вативи са неразривно свързани с управлението на
финансовия риск. От една страна, това е атрактив-
на, но и твърде рискована трансакция, а от друга,
изключително изгодна за спекулативни цели и
мотиви. В този контекст хеджингът и неговите
операции са предпочитано средство за използване
както от инвеститори и спекуланти, така и от хед-
жъри8. Комисията по фючърсна търговия на САЩ
(CFTC - Commodity Futures Trading Commission)
определи, че хеджингът с използването на
фючърсни контракти трябва да включва позиции
по фючърсни контракти, които икономически да
бъдат свързани с касовите позиции и предназначе-
ни за намаляване на рисковете, възникващи в хода
на всекидневните търговски операции на дадена
компания9.  Следователно  хеджинг може да прила-
га лице или компания, които редуцират риска по
пътя на откриване на противоположни позиции
във времето на икономически свързани финансови
пазари.

Според някои икономисти10 хеджингът се
свежда до определена стратегия, насочена към на-
маляване на нежелания ценов риск. Според дру-
ги11 хеджирането се състои в неутрализация на не-

благоприятните колебания на конюнктурата на па-
зара, чиято цел е в пренасяне на риска от измене-
ние на цените от едно лице на друго. Утвърждава
се становището, че е необходимо да се обърне вни-
мание на два фундаментални критерия при хеджи-
рането, а именно:

- динамиката на ценовата перспектива;  
- икономическата целесъобразност от използ-

ването на хеджинга.
В този контекст хеджирането като процес е

свързано със следните три транзакции:
• Едновременно заемане на противоположни

позиции на дериватните пазари - например на спот
пазара и на фючерсния пазар.

• Взаимно компенсиране на резултатите от две-
те позиции.

• Изменение на цените на даден базов актив на
двата пазара.

Според John Marshal и Vipul Bansal хеджиране-
то е свързано с управлението на активите и паси-
вите и често се използва в съчетание с него, пред-
ставлявайки отделен клас методи. Хеджът е пози-
ция, която се използва в качество на временна за-
мяна, субституция (substitute) на бъдеща позиция
по друг актив, задължение (liability) или с цел за-
щита стойността на съществуваща позиция  по ак-
тива, когато тази позиция не може да бъде ликви-
дирана. Преобладаваща част от хеджинга се
осъществява със задбалансови инструменти (off-
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7. Пак там
8. Юридически или физически лица, които извършват операции по трансформирането (пренасянето) на риска
от един базисен актив на друг с помощта на компенсираща позиция на срочния пазар. Изхождайки от
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Схема 1. Юридическа регистрация на хедж-фондовете
Източник: http://www.rts.ru/newrts/files/3026/10.doc



balance sheet instruments) и в качество на тях се из-
ползват фючърсите, форуърдите, опциите и суапи-
те. Необходимо е да отбележим, че хеджът може да
приема и форма на балансова позиция (on-balance
sheet position). Така например суаповите дилъри
хеджират своите суапи като съкровищни облига-
ции и полици. Това се обяснява с временния харак-
тер на хеджирането на кешовия пазар12.  Следова-
телно хеджът се разбира като позиция, използвана
в качеството на временно заменяне на бъдеща на-
лична позиция или за компенсация на риска,
свързана с текущата налична позиция.

По-новите постижения в теорията на хеджира-
нето показват, че то се развива в следните направ-
ления, които накратко бихме го представили като:

- Портфейлeн подход към хеджирането (portfo-
lio approach to hedging)13.  В началото на 60-те го-
дини Johnson (1960) и Stein (1961) го прилагат за
първи път. Те се аргументират с факта, че целта на
хеджирането е да служи за минимизация на дис-
персията на печалбата, свързана с комбинацията
на налична кешова с фючърсна позиция. Това е до-
вело до използването на регрисионния анализ за
определяне на коефициента на хеджирането, ми-
нимизиращ риска (regression analysis in determining
the risk minimizing hedge ratio). Към такъв подход
се придържат икономистите, изследвали проблема
- Л. Телсер, Л. Джонсън, Дж. Стайн и Р. Колб14.
Според други автори - Р. Рендлеман и К. Карабини,
моделът на портфела е подходящ, ако към него се
приложи ефективността на изучаваните пазари.

- Съставно хеджиране (composite hedging). Не-
говите теоретични основи са положени от Marshal
(1989) и развити от Herbst и Marshal (1990). То
съвместява намаляването на риска от диверсифи-
кацията на портфейла с намаляване на риска,
присъщ на хеджа. Смята се, че математическите
аспекти на съставното хеджиране допускат и ком-
пютърно решение на проблема. Следователно
хеджът, състоящ се от множество хеджиращи ин-
струменти, например от серия различни фючърсни
контракти, се налича composite hedge15.  То довеж-
да до по-голямо намаляване на риска в сравнение с
простото хеджиране, защото използва диверсифи-

кацията, снижаваща несистематическия риск. Като
правило се отбелязва, че съставното хеджиране из-
ползва два или три инструмента и само в редки
случаи те могат да достигнат до четири.

- Метод "строителни блокове" в хеджирането
(the building block approach to hedging). Множест-
вото различни инструменти (фючърси, опции, фо-
руърди и суапи) и техните производни комбина-
ции, които могат да бъдат използвани за хеджира-
не на ценови рискове от различен тип, се третират
като "главни строителни блове", които се намират
в разположение на финансовия хеджьор, зает със
създаване на програма по управлението на риско-
ве. Комбинирайки тези инструменти с изходната
начална позиция, може да се "манипулира риска" с
най-различни практически ситуации. В специали-
зираната литература се коментират три модерни
способа, които дават представа за метода, а имен-
но с помощта на16:  

-графиките на риска и плащанията  (Visualiza-
tion: The Risk/ Payoff Profile Approach);

- блоковата схема на паричните потоци cash
flows (The Boxed Cash Flow Diagram Approach);  

- с временната схема на паричните потоци (The
Time Line Cash Flow Approach). 

През последните години с успех се използват
голямо количество смесени стратегии и инстру-
менти, управляващи различните видове рисковете.
Така например те могат да включват инструменти
за хеджиране на ипотечни дългови задължения
(how mortgage investing), различни нови типове оп-
ции (path-dependent options, look-back options,
option-linked loans)  диверсификация (diversifica-
tion), повишаване на кредитния рейтинг (credit
enhancement), излишно обезпечение (overcollater-
alization) и цесия (assignment). В заключение мо-
жем да резюмираме, че хеджирането е изкуство по
управлението на различните видове финансови ри-
скове за сметка на използването на компенсиращи
позиции по производните финансови инструмен-
ти.

4. Начало и логика на възникването на хедж
фонда.

Възникването на хедж фондовете е свързано с
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името на родилия се в Австралия американец Ал-
фред Уйнстън Джонс (1900-1988), който се смята
за създател на първия хедж фонд. На него през
1949 година е "хрумнала" оригиналната идея да
съвмести дълги и къси позиции в един портфейл,
наричан дълъг/кратък (long/short) портфейл17.
Стратегиите на Джонс включват:

- Ако цените на акциите падат, както се очаква
от инвеститорите, то той ще закупи акции на тех-
ния пазар от по-ниски цени и ще ги "върне" на бро-
кера. Следователно колкото по-силно спада цената
на акцията, продадена в къса позиция, толкова по-
евтино инвеститорът ще я купува отратно и ще ре-
ализира печалба, т.е. дългите позиции ще носят пе-
чалби, когато цените на акциите растат, а късите -
когато цените падат. В този контекст Джонс реши
да съвмести дългите и късите позиции в един порт-
фейл. По този начин нито евтината акция на лоша
компания, нито скъпата акция на добра компания
не могат да се считат за напълно печеливши;

- Ако предположим, че цените на акциите на-
растват, т.е. имаме "растящ пазар", то би следвало
да се очаква, че инвеститорите ще купуват само
перспективните акции, защото дългите позиции
ще нарастват, а трейдерите ще получават печалби.
По логиката на "повдигащите се лодки" на пазара
рано или късно ще започне да поскъпват и лошите
акции, защото там ще се "гмуркат" все повече ос-
ведомени инвеститори. В резултат на това акциите
в къса позиция също ще започнат да нарастват и
мениджърите ще започнат да понясят загуби. Ако
изборът е правилен, то трейдерите ще получат чи-
стата разлика или спреда между нарастването на
дългата и късата позиция.

Следователно на "падащите пазари" ситуация-
та е противоположна - на първо време инвестито-
рите ще се "отърват" от най-лошите, рискованите
акции и след това ще започнат да продават по-до-
брите. Акциите в къса позиция ще падат по-силно
в сравнение с акциите от дълга позиция, но ме-
наджърът на "дългия/кратък портфейл" ще зарабо-
ти на печалба. Когато на пазара не се забелязва ня-
какъв определен тренд на ценово развитие на акти-
вите, ще са налице нови движения - акциите в
дълга позиция ще нарастват, а в къса ще спадат. В
този случай е налице разрив между дълга/къса по-
зиция, т.е. доходността между "дългия/кратък

портфейл" ще е максимална. В обратния случай,
когато акциите в къса позиция нарастват, а в дълга
падат, за да се минимизира риска от грешки, Ал-
фред Джонс едновременно сключва десетки двой-
ки сделки в дълга и къса позиция18.  

Главното постижение на този подход е че, тази
стратегия позволява да не се безпокои инвститорът
за направлението на пазара или както се казва
"накъдето да задуха вятърът на Wall street, Джонс
ще получава печалба". Следователно авторът на
първия хедж фонд подсказва на практика идеята,
че пари могат да се правят от разликата на доходо-
носността на дългите и къси позиции както на рас-
тящ, така и на падащ финансов пазар. С други ду-
ми, чрез съответна комбинация на дълги и къси по-
зиции в портфейла от акции се увеличава възвра-
щаемостта на инвестициите и се ограничава
възможният финансов риск. Този подход за страте-
гия се разпростира върху конструкцията на из-
граждане и функциониране на хедж фондовете.
Постепенно се утвърждава тенденцията за
превръщане на хедж фондовете от място за еди-
нични играчи във влиятелна сила на световните
финансови пазари на масовия инвеститор. 

През годините 1980-1986 г. хедж фондът на
Джулиан Робертсон "TigerFund", известен като
"скок на "Тигъра"(неговия офшорен контрагент
JaguarFund), демонстрира феноминална средного-
дишна доходност в размер на 43%. Робертсон оп-
ределя своята цел като "да се открият 200 най-до-
бри компании в света и да се инвестират в тях па-
ри, след което се откриват 200 най-лоши компании
и се оттегляте от тях в къса позиция. Ако двеста
най-добри компании не надминат двестата най-ло-
ши, то на вас е необходимо да пробвате силите си
в друг бизнес19.  На "дълга" позиция Робертсон из-
бира за инвестиции ликвидни и евтини акции на
бързо растящи компании, с акциите на които
извършва "къси" продажби, като пълна противопо-
ложност на "дългите" покупки.

Един от най-известните хедж мениджъри
Джордж Сорос през годините 1969-2004 г. пости-
гна средногодишната доходност на споменатия по-
горе хедж фонд "Quantum" около 30%. По оценки
всеки 1000 долара, вложени в този фонд, се
превръща в 5,5 млн. долара20.  Сорос събира уни-
кален екип от портфейлни мениджери, които през
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септември 1992 г., играейки в условията на пони-
жаване на фунта стерлинги, заработват около 1
млрд. дол., извършвайки транзакции по продажба
на къса позиция английската валута на обща сума
10 млрд. и заемат дълга по дойче марката.

5. За същността на хедж фондовете.
В литературата хедж фондовете се определят

от специалистите по-твърде разнообразен начин.
Според едни "понятието хедж фонд се свързва с
"празните" продажби (short selling), с висока
възвращаемост на инвестициите в резултат на из-
ползуването на аномалии в пазарните цени, с по-
емането на рискове за загуби, значително превиша-
ващи обема на направените инвестиции21. Според
други съвременното определение на хедж фонда е
"инвестиционна структура, създавана под формата
на партньорство за управление на частен капитал,
недостъпен за широката общественост22. За трети
той е "фонд преграда", който може да заеме дълги
и къси положения, използвайки арбитраж, да купу-
ва и продава обезпокоителни ценни книжа, търгов-
ски варанти или облигации и да влага капитал при
всяка възможност на всеки пазар, където може да
се предвиди чувствителна печалба при намален
риск23. Среща се още определението, че хедж фон-
довете са "настоичиво управляван портфейл от ин-
вестиции, който използва новите инвестиционни
стратегии, типовете лостове, дългите, късите и
произволните положения на вътрешните и
външните пазари с цел производство на висока
възвръщаемост24.  

Освен това се подчертава, че хедж фондовете
са "изключително многостранни, гъвкави и дина-
мични класове финансови инструменти. Те пред-
лагат няколко кратно по-широк набор от активи и
стратегии, отколкото традиционното инвестиране
в акции, облигации или взаимни фондове. Благода-
рение на това тяхната доходност има слаба или от-
рицателна корелация с доходоносността на тради-
ционните активи25. "Хедж фондовете са слабо ре-
гулирани инвестиционни компании, ориентирани

към богати индивидуални и институционални ин-
веститори. За максимизация на печалбата много
често се провеждат рисковани операции с използ-
ване на заемни средства и производни инструмен-
ти. Вземат се от инвеститорите високи комисион-
ни: обикновенно 2% за управление и 20% от дохо-
да26. Наред с посоченото хедж фондовете се
възприемат и като "капитал-преграда, който следва
разумно и добре неутралния, пазарен, инвестицио-
нен стил. Това е "дълго-къса" инвестиционна стра-
тегия за застраховане на разумно хетерогенна гру-
па, свободна от ограничения, наложени от закона,
т.е. специфичен стил на инвестиране27.  

Хедж фондът се разбира още като "разнообра-
зен портфейл от некорелационни прегради на ка-
питала28 или "пул от средства (участниците в тях
предоставят на фонда средства за управление с цел
реализирането на доход), които се инвестират в оп-
ределени финансови инструменти. Инвестициите
в хедж фондовете са част от тъй нар. алтернативни
инвестиции (alternative investments), които имат за
цел постигането на абсолютен резултат (absolute
return)29. 

6. Характерни черти.
Хедж фондовете притежават няколко специ-

фични черти, които ги правят по-добро предизви-
кателство за инвестиране на капитали отколкото
традиционните, инвестиционни фондове. Тези
компоненти се коментират по следния начин30:  

- Корпорациите като хедж фондове се стрямят
да реализират абсолютен резултат (absolute return),
независимо от развитието на определената величи-
на за сравняване (benchmark). За доказателство ще
използваме следващите таблица и графика, на кои-
то са показани някои от параметрите на хедж фон-
да на Credit Suisse и колебанията на трендовете на
Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index в USD, ши-
рокия Standart&Poors 500 (USD) и Dow Jones World
Index (USD).

От графиката се забелязва, че за периода
12/1993 - 12/2006 г. е налице равномерно и
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настъпателно нарастване на Credit Suisse/Tremont
Hedge Fund Index (USD) за разлика от колебанията
на индексите S&P 500 и Dow Jones World Index.
Неравномерното развитие на Dow Jones World
Index,  ще доведе до намаляване на пазарната цена
на имуществото на инвестициония фонд.
Стремежът към абсолютен резултат на хедж
фондовете ще доведе до получаване на доход
независимо от движението на цените;

- Смята се, че инвеститорите в хедж фондове
имат по-широка свобода на действие при
реагиране на пазарните изменения чрез прилагане
на инвестиционни стратегии като например "къси
продажби", арбиртаж и лостовите ефекти на lever-
age. Освен това те използват по-широк обхват от
финансови инструменти като акции, облигации,
деривативи, суровини и други.

- Мобилността на участниците в хедж
фондовете е органичена и нехарактерна за тях.
Това е така, защото напускането на даден участник
ще предизвика определени негативи в работата на
хедж фондовете. Поемат се съответни
ангажименти, сключват се контракти за
определено време на действие. Нарушаването на
това "влече" множество проблеми на другите
участници в хедж фонда, което не е благоприятно
за хедж компаниите.

- Появата и функционирането на хедж фондове
отразява развитието на финансовия пазар. Тук
обаче е налице една особенност, която е типична

на тези фондове. Тя е свързана с реализацията на
определен финансов ефект в зависимост от
динамиката на цените. Така например определени
хедж стратегии с успех се използват както при
тенденции за покачване, така и при спадане на
курсовете на акциите. Много характерно и
типично е извличането на печалби от използването
на хедж стратегии при "мечи тенденции на
пазара"(bear tendencies), т.е  при тенденции на
падащи курсове на акциите чрез тъй нар. "къси"
или някой ги наричат "празни" продажби (short
selling).
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- Регистрацията на хедж фондовете се
извършва като командитно дружество, което на
практика означава, че участници в тези фондове са
както физически, така и институционални
инвеститори с добри финансови възможности,
публичността на тяхната дейност и отчетност не е
толкова силно изразена. Тук също съществува една
важна особеност, която прави хедж фондовете
много популярни, а именно, че те не са обект на
толкова строго регулиране както инвестиционните
фондове. Комисията по ценни книжа и борси в
САЩ (SEC) се стреми да контролира хедж
фондовете и тяхната безопасност, но към
настоящия момент неуспешно. Както заявява
членът на SEC Харви Голдшмид "неправилно е
активи на $1 трлн. долара да се намират в сянка и
да не могат да се контролират31. Дори някои
смятат, че най-важното отличие на хедж фондовете
от други типове институционални инвеститори е
практически пълното отсъствие на регулиране.
Основна причина за това се явава факта, че в
преобладаващата си част те се регистрират в
офшорни зони (Виж юридическата регистрация на
хедж фондовете, схема №1) като специализирани
инвестиционни схеми с малки органичения при
провеждане на техните инвестиционни стратегии.

- Експертите отбелязват следните две причини,
които дават основание хедж фондовете да
"излъчват" определена опасност, а именно:  хедж
фондовете представляват опасност за финансовите
системи;  инвеститорите в хедж фондове могат да
бъдат терористически структури. Освен това те
подчертават още, че най-сериозният недостатък на
хедж фондовете е невъзможността от бързо
излизане на инвеститора от фонда.

7. Конструкция на изграждане на "short selling"
при "bear" пазари. Критерий за инвестиране.

Хедж фондовете се основават на използването
на тъй нар. "къси продажби" при "мечи" тенденции
на финансовия пазар на определен актив.
Конструкцията се основава на следните няколко
стъпки:

Първа стъпка: трейдерът на хедж фонда заема
пакета от акции от друг участник на пазара, най-
вече търговска банка, инвестиционен фонд,
застрахователна компания или пенсионен фонд
срещу определено заплащане. Посочва се, че то
може да варира в диапазона от 0,125% до 20% от
актуалния, пазарен актив на акциите.

Втора стъпка: продават се взетите на заем
акции по адекватен пазарен курс.

Трета стъпка: поема се ангажимент за бъдеща
сделка, например тримесечна форуардна сделка за
закупуване по по-нисък курс, който ще бъде
валиден след 3 месеца, защото цените на акциите
падат, т.е. прави се покупка по-нисък курс.

Четвърта стъпка: връща се активът на
контрагента и естествено се реализира чиста
печалба, намалена със сумата на заплащането по
заема. Следователно с помощта на късите,
наричани "празни продажби", може да се
реализира печалба при падащи цени на
финансовите инструменти. 

Ако "пазарът се обърне" срещу трейдерите на
хедж фондовете, например при "бича тенденция"
(bull tendencies), загубите ще са неограничени,
включително и развиващи се по "ефекта на
доминото". Така че  късите "празни продажби",
които са конструкцията на хедж стратегиите, могат
да се разглеждат и като много рискована форма на
инвестиция.

Обикновено инвестициите в хедж фондове се
подлагат на анализ, който включва измерванията
на коефициентите алфа и бета32. Коефициентът
"алфа" измерва разликата между възвращаемостта
на направените от хедж фонда инвестиции и
средната капиталова възвращаемост на пазара,
измерена с определен индекс (benchmark). Когато
алфа е с положителна стойност, възвращаемостта
на инвестицията в хедж фонда е по-висока в
сравнение с индекса и обратно, ако алфа е по-
малък от нула, то възвращаемостта е по-ниска в
сравнения с тази на benchmark. Ако алфа е равна
на единица - възвращаемостта на хедж фонда е по-
висока с 1% от съотвентия индекс. Коефициентът
"бета" отчита влиянието на измененията на пазар-
ните индикации върху възвращаемостта на инвес-
тициите в хедж фонда. Валидно е положението, че
колкото бета има по-малка стойност, толкова по-
ниска е зависимостта на възвращаемостта на инве-
стицията от общата тенденция на пазара. Следова-
телно инвестирането в хедж фондове има смъсъл,
когато положителните стойности на коефициента
алфа са максиламно високи, а на бета са клонящи
към нула.

8. Използвани хедж стратегии.
Експертите на МВФ33 анализират следните ня-

колко групи стратегии, използвани от хедж фондо-
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вете, а именно:
• Directional strategies (насочващи стратегии),

които се подразделят на:
- Long/Short Equity Hedge (дълги/къси пози-

ции).
Стратегията използва откриването както на

дълги, така и на къси позиции, което всъщност оз-
начава, че портфейлът на фонда не трябва да бъде
неутрален. Портфейлът може да включва ценни
книжа и финансово производни инструменти, на-
пример put options;

- Delicated Short Bias (преимуществено кратки
позиции). 

Стратегия, която е основана на откриването и
подържането на къси позиции при търговията с ак-
ции и деривативи;

- Clobal Macro (макро стратегии). 
Стратегията се използва при очаквания за се-

риозни икономически и политически изменения. В
зависимост от конкретните очаквания хедж-фонда
може да открива дълги и къси позиции с по-голям
спектър от финансови инструменти. Може да се
използват и финансовите лостове;

- Emerging Markets (развиващи се пазари). 
Преимуществено се заемат дълги позиции в ак-

ции и финансови инструменти с фиксирана доход-
ност на развиващите се страни;

- Managed Futures (управление на фючърсни
конкракти).

Стратегията се основава на използване на ин-
струментите на техническия анализ и на Commod-
ity Trading Advisors при финансови деривативи на
акции, суровини и валути.

• Event-Driven strategies (събитийни страте-
гии), които включват:

- Risk/Merger Arbitrage (Арбитраж на сливани-
ята и поглъщанията). 

Стратегията се прилага при събития на слива-
ния и поглъщане на компании, придобиване на ак-
циите на присъединените компании. Тя се основа-
ва на къси продажби на акции и на финанси дери-
вативи на новите компании;

- Distressed/ High Yield Securities (Бедстващи/
високодоходни ценни книжа). 

Използва се при инвестиране в ценни книжа на
компании, които се намират в етап на реорганиза-
ция или пред банков фалит.

• Market Neutral (уравновесени стратегии, на-
ричани още пазарно неутрални) с под стратегии:

- Fixed income arbitrage (арбитраж на инстру-
менти с фиксирана доходност).

Тя е в основата на финансовия ефект, получен
от аномалии в цените на инструментите с фиксира-
на доходност и лихвените равнища. Използва се за
хеджиране на финансовия ефект -  печалба или за-
губа;

- Convertible arbitrage (арбитраж на конверти-
руеми ценки книжа).

При тази стратегия се купуват конвертируеми
ценни книжа и производни финансови инструменти,
най-вече акции, облигации, варанти и други и еднов-
ременно се продават техните базови активи, които са
в основата на тяхната конструкцията за търговия;

- Equity Market Neutral (уравновесяваща страте-
гия).

Комбинация от откриване на дълги и къси пози-
ции при ценова неефективност между корпоративни
ценни книжа, които имат висока корелационна зави-
симост помежду си;

• Multy strategy. Дефинират се като съвкупност
от хедж фондови стратегии за получаване на спекула-
тивна печалба.

Според проф. д-р эк.н. Мартыненко, В. "количество-
то стратегии е голямо и разнообразно. В зависимост от
пазарните условия се разработват нови стратегии и
хедж- фондове, които променят своето направление”34.  

Използваните хедж фондови стратегии, съответно
през 1990 г. и 2004 г., се променят в зависимост от цели-
те на хедж фондовете и възможностите за тяхното по-
стигане. Анализът показва, че през 2004 г. е налице на-
растване на използваните хедж стратегии: "Distresed",
"ConVertible", "Relative Value",  "Emerging",  "Event
Driven" и другите многобройни, но по-рядко
използвани стратегии. Сериозен спад се констатира
при "Макростратегиите", породен най-вероятно от
по-малката степен на чувствителност на пазара от
сериозни икономически и политически сътресения.
Коментираната ситуация е показана на схема №2.

Измененията на пълните активи и чистия поток
от активи в зависимост от използваните хедж
стратегии за последния три месечен период на 2006
г. е демонстрирана от приложената по-долу таблица. 

На свой ред голямата аналитичната група HFR
Hedge Fund Research37 предлага и коментира пълна
палитра от използвани хедж стратегии на финансо-
вите пазари, които се разграничават на:

• Convertible Arbitrage 
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Конвертируем арбитраж включва покупка на
портфейл от конвертируеми ценни книжа, на кон-
вертируеми облигации и хеджиране на части от ри-
ска, заемайки къса позиция - продавайки основни-
те обикновенни акции. Някои мениджъри се стре-

мят да се застраховат от покачването на процент-
ната ставка при определени обстоятелства. Преоб-
ладаващата част от мениджърите използват лоста

leverage в пределите на 6:1. Отношението за хе-
джинг може да се разположи от 30 до 100 процен-
та;

• Distressed Securities

Претърпелите провал ценни книжа могат да
вложат в капитал и да се направи с тях къса про-
дажба на ценните книжа на компаниите, където це-
ната на безопасност ще "загърби пораженската"
ситуация. Това ще доведе до пренастройване на
компанията, фалит, поражение на продажбата и
други корпоративни промени. В зависимост от
стила на мениджъра инвестициите могат да бъдат
направени в банков дълг, корпоративен дълг,
търговски изисквания, обикновенни акции, приви-
лигеровани акции и ордери. Стратегията може да
се определи като "високопродуктивна". Ме-
ниджърите мога да използват механизма на lever-
age, но могат да използват широкия S&P 500 на
пут опции или пут опционен спред.

• HFRI Emerging Markets - Asia

Стретезите на пазара влагат капитал в ценни
книжа или върховен дълг на развитие на "появава-
щите се на пазара страни". Инвестициите са преди
всичко дълги. Например в Азия появаващите се па-
зари въвличат инвестиции в нововъзникващите па-
зари на континента.

• HFRI Emerging Markets - Global  

Глобално влагане на капитали в появаващите се
пазари по света без определяне на определен реги-
онален център. Глобалният капитал заема дълги
позиции съгласно вижданията на мениджъра и
състоянието на пазара.

• HFRI Emerging Markets - Latin America 
На появаващите се пазари като Латинска Аме-

рика се заема дълга позиция по стратегия, която
включва влагане на капитали, ценни книжа или
върховен дълг в Централна и Южна Америка.

• HFRI появаващи се пазари, общо количество
- дълга сложна позиция, обхващаща стратегиите на
новите пазари в Азия, Европа, страните от ОНД,
глобално и Латинска Америка.

• Equity Hedge 
Състои се от заемане на дълги позиции по

обикновени акции на основния холдинг и къси
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или ходотайство за предложния за покупки или продажби на притежавани хедж-дондови ценни книжа. Всяко
предложние ще бъде направено изключително в съответствие с конфединциалния частен мораториум и след
това  с компетентния покупател.
37. Виж за подробности: https://www.hedgefundresearch.com/index.php?fuse=indices-str&1171098923#2567

Схема 2. Използвани хедж фондови  стратегии
Източник: https://www.hfr.com



продажби на акции. Някои мениджъри поддържат
съществена част от актива в пределите на застра-
хованата структура и обикновено използват lever-
age. Там където се използват къси продажби, за-
страхованите активи могат да се състоят от равни
доларови ценности в дълги и кратки положения на
запаса. Други измерения използват къси продажби,
които не са свързани с дългите авоари, и/или се на-
дяват на широкия S&P 500. Консервативният капи-
тал смекчава риска на пазара, поддържайки
"подгъването" на пазара от нула до 100 процента.
Агресивният капитал може да увеличи риска, над-
вишавайки 100% "подгъване" на пазара, в някои
случаи заемайки къси позиции. Някои капитали
можат да ограничават активите, които инвестират
в други типове ценни книжа.

• Equity Market Neutral 
Неутралното влагане на капитали на фондовия

пазар се стреми да се възползва от експлоатацията
на неефективните оценки между свързаните ценни
книжа, неутрализацията на повишаването на цени-
те, като се "продаде" риска, комбинирайки дълги и
къси положения. Като пример се посочва, че тази
стратегия се състои от портфейл от дълги позиции
в силните компании за няколко отрасъла на про-
мишлеността и поемайки къси положения в тези
компании, които показват признаци за слабост.

• Equity Market Neutral: Statistical Arbitrage
Неутрален фондов пазар: Статистическият ар-

битраж използва количествения анализ на техни-
ческите фактори, за да експлоатира неефектив-
ността на оценката между свързаните ценни кни-
жа, неутрализация на повишаването на цените, ка-
то се продаде риска, комбинирайки дълги и къси
положения. Стратегията се основава на количест-
вените модели за да изберат определени акции с
равни доларови количества, включвайки дълги и
къси страни на портфейла. Те се структурират за
да бъдат пазари на секторите на промишленността
при неутрален долар.

• Equity Non-Hedge 
Капитал незащитени акции - преимуществено

дълги обикновенни акции, които имат способност-
та да се застраховат с къси продажби на акции
и/или индекс на опционни акции. Този капитал е
известен като "сбор от запас". Някой капитал може
да използва лостовете, за да увеличи възвръжае-
мостта. Когато състоянието на пазара е гарантира-
но, мениджърите осъществят преграда в портфей-
ла. Капиталът може да се възползва от ситуацията
на къси индивидуални акции. Важно различие
между капитала на непреградените на акции и то-

зи на преградата се състои в това, че капиталът на
не хеджираните акции не винаги имат преграда по
места. В допълнение към обикновените акции ня-
кои капитали е възможно да ограничават активите,
които инвестират в други типове ценни книжа.

• Event-Driven  
Управлението на случаите е известно като

"корпоративно влагане" в жизнения цикъл. То
включва - създаване на съществени делови съби-
тия, типове допълнителни доходи, свиване и при-
добиване на компании, преструктуриране при бан-
крути, изменение на структурата на капитала и за-
купуване на собствени акции. Портфейлът на ня-
кои управляеми случаи може да се премести меж-
ду арбитриране на риска и поражените ценни кни-
жа, при това другите могат да вземат по-широко
възможности. Инструментите включват дълги и
къси общи и прилилегировани акции, дългови цен-
ни книжа и опции. Leverage може да бъде употре-
бен от много мениджъри. Фонд мениджъри може
да хеджира отново пазарния риск при покупки на
S&P пут опции или опционен пут спред.

• Fixed Income: аrbitrage  
Фиксирания доход: Арбитраж - неутрална па-

зарна стратегия за хеджиране, която се стреми да
се възползва от експлоатацията на неефективните
оценки между свързаните ценни книжа с фиксиран
доход, неутрализирайки опасностите от риск на
лихвените ставки. Смята се, че тя е родово описа-
ние на разнообразните стратегии, въвличащи инве-
стиции в инструменти с фиксиран доход, правейки
опит да отстрани или намали опасностите в изме-
нениата в кривата на доходността. Мениджърите
се опитват да експлоатират свързаните набори от
ценни книжа с фиксиран доход, като застраховат
акции на компании в отрасли, включвайки арбит-
раж на кривата на доходността, корпоративен
спред в сравнение с спреда на държавното съкро-
вище, общински бонове срещу против спреда на
държавната хазна, и cash flow плащене срещу
фючърсни контракти.

• Fixed Income: Convertible Bonds
Фиксиран доход: Конвертируем капитал в об-

лигации. Конвертируемите облигации имат харак-
теристиките на акциите с фиксиран доход. Ако па-
зарът подскаже, че ценността на основните, обик-
новенни акции намалява, то би следвало релатив-
ната връзка за намаление на ценността на конвер-
тируемите задължения по облигациите.

• Fixed Income: Diversified 
Фиксиран доход: Капиталът може да се вложи

в разнообразни стратегии с фиксиран доход. В
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същото време някои мениджъри влагат капитал в
многократни стратегии, други може да се съсредо-
точат в една стратегия чрез хеджиране с използва-
нето на фиксиран доход, трети използват стабил-
ността на общинските облигации, корпоративните
облигации и глобалните ценнни книжа с фиксиран
доход.

• Fixed Income: High-Yield 
Фиксиран доход: Високопродуктивните ме-

ниджъри влагат капитали в неинвестиционни
дългове. Целите могат да се разположат от висок
текущ доход до придобиване на недооценени ин-
струменти. Акцентът се поставя върху оценка на
риска на кредитодателя. Някои от достъпните ви-
сокопродуктивни инструменти включват "include
extendible/reset securities", "increasing-rate notes",
"pay-in-kind securities", "step-up coupon securities",
"split-coupon securities" и "usable bonds."

• Fixed Income: Mortgage-Backed
Фиксиран доход: Поддържаният в залог капи-

тал под формата на залози на ценни книжа. Такъв
капитал се съсредоточава изключително в ААА
номинални облигации. Инструментите включват:
правителствени агенции, спонсорирани правител-
ствени предприятия, облигации от вида collateral-
ized mortgage obligations (CMOs), real estate mort-
gage investment conduits (REMICs) и stripped mort-
gage-backed securities (SMBSs). Използват се още
хеджиране на риска с предварително заплащане,
leverage на фючърси, къси продажби и опции.

• Fixed Income (Total)
Фиксиран доход HFRI (Общо количество)

- сложен индекс, обхващащи следните под-
стратегии: фиксиран доход - арбитраж, кон-
вертируеми облигации, разнообразни, висо-
копродуктивни и поддържани в залог ин-
струменти.

• Macro
Макровложенията поддържат усилени про-

центни ставки в очакване на ценови движения на
фондовите борси, лихвите, валутните и физичес-
ките предмети за потребление. Маркомениджъри-
те използват низходящия глобален подход "top-
down" и могат да влагат капитал в разни пазари,
използвайки всякакви инструменти, за да следят
колебанията на пазара. Тези движения могат да
следват предсказаните изменения в световните
икономически системи, политическите бла-
госъстояния или глобалното търсене и предлагане
на физически и финансови ресурси. Продадените
обеми на извънборсовите производни пазари често
се използват, за да увеличат тези ценови движения.

• Market Timing
Избор на пазарно време въвлича активи, раз-

пределени сред инвеститорите, започвайки с тен-
денциите на повишаване и превключване към ин-
вестиции,за които се очаква спад в деловата актив-
ност. Това преди всичко се състои от превключва-
не между взаимните капитали и паричен пазар. Ка-
то правило техническите индикатори следват тен-
денциите на индикаторите на сигналите за покуп-
ка и продажба. При движение "buy signal" активи-
те в пари се предават от паричния фонд във вза-
имен фонд като опит да се превземе нарастването
на капитала. В ниско движение "sell signal" активи-
те във взаимни фондове се продават и отново се
връщат в парична форма като safe keeping. Целта е
да се избегне инвестирането във взаимни фондове
при продължаващо спадане на пазара. 

• Merger Arbitrage / Risk Arbitrage 
Арбитраж сливане на компании, често се нари-

ча арбитраж на риска, защото въвлича инвестиции
в управлението на ситуации от типа на покупки с
външно финансиране, сливане на компании и
враждебно поглъщане. При това се намалява цен-
ността на придобитата компания. Мениджърите
могат да използват опции с акции като алтернати-
ва на ниския риск на пряката покупка и продажба
на обикновени акции. Преобладаващата част от
преградите на капитала против пазарния риск из-
ползват покупки на S&P пут опции или пут опцио-
нен спред.

• Regulation D
При регулиране от вида D мениджърите инвен-

тират в регулирането на D ценни книжа, наричано
структурна дисконтна обратимост (structured dis-
count convertibles). Ценните книжа конфиденциал-
но се предлагат на инвестиционни компании при
потребности от своевременно финансиране с дого-
варяне на определени срокове. Мениджърът може
да  ги преобрази в часни дялове и не може да ги
търгува публично по продължение на този период.
Поради това инвестицията в този момент е нелик-
видна. Те се застраховат с обикновени акции, дока-
то регистрацията не встъпи в сила. След това по-
степенно се ликвидира неликвидното положение
на актива.

• Relative Value Arbitrage
Относителен арбитраж на ценности се стреми

да използва в своите интереси относителните не-
съответствия в оценките между инструменти,
включващи обикновенни акции, дългове, опции и
фючърси. Трейдерите могат да използват матема-
тически, фундаментален и технически анализ, за
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да определят цената на актива. Ценните книжа мо-
гат да бъдат оценени като относително безопасни,
свързани ценни книжа, групи ценни книжа или
пълен пазар. Много инвеститори използват lever-
age и възможностите на глобалния хеджинг. Арби-
тражните стратегии включват арбитраж на диви-
дента, на търговските двойки, опционен арбитраж
и трейдинт на кривата на доходността.

• Sector: Energy, Sector: Financial, Sector:
Healthcare/Biotechnology, Sector: Miscellaneous,
Sector: Real Estate и Sector: Technology 

Инвестициите в съответните сектори включ-
ват: сектор енергия - стратегия, която се съсредото-
чава на инвестициите в пределите на този сектор.
Транзакциите могат да бъдат дълги и къси в раз-
лични инструменти с капитал на целия сектор или
специализаран в пределите на съответен подсек-
тор, например в обслужване местонахождението
на нефта; стратегиите от сектор финанси,  включ-
ват влагането на капитал в ценни книжа на банко-
ви холдингови компании, застрахователни компа-
нии и различни други услуги на компании; сек-
торът на здравеопазването/биотехнологиите
включва капитала на компании, въвлечени в здра-
веопазването, фармацевтичната промишленост,
биотехнологиите и медицинските области; капи-
тал, вложен в ценни книжа на компании от типа на
скъпоценни метали (злато, сребро, диаманти), ком-
пании за напитки, компании за прогнозата на кли-
мата, индустрия на развлеченията и спорта; ценни
книжа в инвестиционни тръстове за собственост
на недвижимо имущество(REITs); капитал за инве-
стиции в технологиите - мултимедини, организа-
ция на мрежи, производители на PC, полупровод-
ници, програмно обезпечение и телекомуникации.

• Sector (Total) 
Сектор HFRI (Общо количество) - сложен

индекс, обхващаш подстратегиите на секторите:
енергия, финанси, здравеопазване/биотехнологии,
разни, недвижимо имущество и технологии.

• Short Selling 
Къса продажба - продажба на безопасност,

непринадлежаща на продавача. Техниката се из-
ползва при очаквано ценово понижаване на цените
на активите. За да се извърши къса продажба, про-
давачът заема ценни книжа от трети лица, най-ве-
че банки и корпорации, за да направи доставка на
купувача. Продавачът връща заетите ценни книжа
на кредитора, купувайки ценни книжа на открития
пазар. Ако продавачът може да изкупи този запас
на по-ниска цена, то реализира печалба. Ако цена-
та се повиши, загубата е естествена. Следователно

"късия продавач" печели от спадането на цените на
активите, когато пазарът играе за него, т.е.
потвърждава неговите очаквания.

• Fund of Funds 
Стратегията проектира разнообразен портфейл

от капитали с цел съществено понижение на риска
(volatility), което надделява над капитала на инди-
видуалния мениджър. Мениджърът на хедж фонд
избира стратегия, с която да вложи капитал в
потрфейла. Той може да отхвърли капитала на
многочислените менаджери в пределите на една
стратегия или да инвестира в многократни страте-
гии. Минималните инвестиции във HFRI Fund of
Funds Composite Index могат да бъдат по-малки от-
колкото инвестициите в индивидуалните хедж
фондове или в управляваната сметка. Инвести-
торът има преимуществото да избира стиловете за
инвестиране със значително по-малко капитал в
сравнение с отделните инвеститори.

• HFRI FOF: Conservative 
FOFs, квалифициран като "Консерватор", по-

казва една от следните особенности: търси се по-
следователна възвращаемост, която да инвестира
капитал в капитал, да учавства в по-консервативни
стратегии от типа на Неутралния фордов пазар,
Арбиртаж на фиксирания доход и Конвертируем
арбитраж; показвайки ниско ежегодно стандартно
отклонение в сравнение с фонд HFRI Fund of Funds
Composite Index. Фонд в HFRI FOF HFRI FOF Con-
servative Index демонстрира последователна рабо-
та, независимо от състоянието на пазара.

• HFRI FOF: Diversified 
FOFs, квалифициран като "Разнообразен", ин-

вестира капитал в разнообразни стратегии от сре-
дите на многократните мениджъри; исторически
ефегодна възвращаемост и/или стандартно откло-
неие, подобно на Фонд HFRI Индекс съдинение
фонда; демонстрира близка работа и възвръща ко-
релацията на разпределението към хедж-фонда
HFRI Fund of Fund Composite Index. HFRI FOF
Diversified Index показва тенденция към миними-
зиране на загубите на пазарите, достигайки добра
възвращаемост.

• HFRI FOF: Market Defensive 
FOFs, квалифициран като "Отбрана на пазара",

показва възможности за влагане на капитал в капитал,
който учавства в късите предупредителни стратегии
от типа на къса продажба и управляван фючърс, по-
казва негативната корелация на общите пазарни
benchmarks (S&P). Хедж фондът в FOF Market Defen-
sive Index демонстрира висока възвръщаемост в
"down markets" в сравнение с "up markets".

“БИЗНЕС ПОСОКИ”32

Финанси



• HFRI FOF: Strategic 
FOFs, квалифициран като "Стратегически", де-

монстрира превъзходна възвращаемост, преди
всичко влагайки капитал в капитал, който участва
в голямо количество авантюристични стратегии от
типа "Emerging Markets", "Sector specific", и
"Equity Hedge". Той показва голяма дисперсия на
възвръщаемост и по-голяма променливост в срав-
нение с HFRI Fund of Funds Composite Index. Хедж
фондът HFRI FOF Strategic Index има тенденция да
печели от фонда HFRI Fund of Fund Composite
Index на финансовия пазар.

От така изброените хедж фондови стратетии на
Hedge Fund Research могат да се направят няколко
извода, а именно:

Първо, хедж фондовите стратегии показват ед-
ни много гъвкави управленски подходи на ме-
ниджърите на тези фондове, с които се цели да се
минимизира или редуцира финансовият риск по
най-ефективен начин, показващ начините за реали-
зиране на печалби и намаляване на загубите на
компаниите от интервенция в определена област
или от преструктуриране.

Второ, хедж стратегиите се изграждат чрез го-
лям обхват от конвертируеми ценни книжа, финан-
сово производни инструменти и позиции. Те из-
ползват преобладаващо математическите схеми от
типа на маржовата търговия, кредитните лостове,
наричани още "рамена" (Max Leverage), системата
на късите, "празните" продажби (short selling) и
други, демонстрирайки прилагането на определе-
ни арбитражни схеми.

Трето, хедж фондовите стратегии са инвисти-
ционни стратегии, които включват обосноваването
на стратегията или теоретическо представяне;
принципите за избор на определена ценна книга
или финансов дериватив за инвестиционна опера-
ция; методология на отбора и анализа на данните,
имащи отношение към приемането на управленско
решение и технологията, по която е осъществена
инвестиционната операция с избраните ценни кни-
жа.

Четвърто, така коментираните хедж фондови
инвестиционни стратегии биха могли да се групи-
рат по следния начин: група на ситуационните
стратегии, включващи стратегиите по арбитража
на акциите на компаниите; група на стратегиите,
основаващи се на относителните стойности, които
формират репертоара на най-използваните консер-
вативни класически хедж фондове; група страте-

гии за хеджиране на пазара и група на спекулатив-
ните стратегии, т.е. на тактическия трейдинг.

9. За бъдещето на хедж индустрията.
Тенденцията към нарастване на хедж фондове-

те се задълбочава и по всяка вероятност ще
продължи занапред през следващите десетилетия,
въпреки че някои ги дефинират като потенциална
опасност за развитите икономики. В края на август
2006 г. хедж компанията Van Hedge Fund Advisors
International LLC публикува аналитичен материал
за настоящето и бъдещето на индустрията в хедж
фондове. Нейните аналитици предсказват, че "ин-
дустрията в хедж фондове ще продължи експотен-
циалния си растеж в течение на следващите десе-
тилетия и нейните активи ще достигнат над 6 три-
лиона щатски долара към 2015 година38. Хедж ин-
дустрията е далече от упадък, който може да бъде
предизвикан от твърдите регулативни мерки и ня-
кои тенденции за снижаване на пачалбите. Съглас-
но прогнозите растежът на хедж фондовете ще се
осъществява по сценарий, по който се развиват
взаимните фондове. Конкретните прогнози показ-
ват, че към края на 2006 г. активите в хедж фондо-
ве са над 1 трлн. USD, към 2009 г. минимум ще се
удвоят, някъде до към 4 трлн. долара, за да дости-
гнат отметката над 6 трлн. долара към 2015 година.
Евентуално тези прогнози на експертите на хедж
фондовете ще бъдат количествено по-големи.

Хедж фондовете демонстрират сходно разви-
тие с взаимните фондове. Хедж индустрията за 66
години от своето възникване само през последните
10 години бележи много агресивен растеж. Взаим-
ните фондове го постигат в периода на 1990-1997
г. като по оценки техните активи днес са около 1
трлн. долара. Към настоящия момент хедж фондо-
вете управляват преимуществено частни инвести-
ции, като държавният сектор е много по-слабо
представен. Според експерти е необходимо той да
отделя все повече внимание на хедж индустрията,
да регулира и контролира нейните параметри. На-
растването на хежд фондовете гарантира един
фундаментален факт, а именно, че хедж фондовете
предлагат по-добро съотношение между риска и
доходността в сравнение с традиционните, дългос-
рочни инвестиции. Следователно тези фондове са
сравнително по-ефективни и в същото време
съхранавят и умножават инвестирания в тях капи-
тал. Освен това хедж фондовете внедряват нови
стратегии и влизат в нови отрасли като енергетика,
недвижимост, корпоративни кредити и други.
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Хедж индустрията навлиза на новите пазари - в
развитите и развиващите се икономики като Кана-
да, Европа, Япония, Бразилия, Южна Африка,
Хонг Конг, Сингапур, Тайван и Корея. Освен това
корпорации от Русия, Китай и Индия също инвес-
тират в определени осбствени и мултинационални
хедж фондове.

Според анализатори на Еurekahedge, общите
активи на хедж фондове, инвестирани в развива-
щите се страни, достигат до 175 млрд. долара към
края на 2006 г39.  Над 90 нови хедж фонда влагат
капитали на азиатските пазари, като общото коли-
чество на фондовете достига там над 850. Необхо-
димо е да отбележим, че от 2003 г. доходността на
хедж фондовете, инвестиращи в азиатските и раз-
виващите се пазари, превишава тази на американ-
ските и европейските пазари. Най-голяма доход-
ност на равнище 15,1% демонстрират хедж фондо-
вете на азиатските пазари, използвайки съчетание-
то на дълги и къси позиции. Такива фондове про-
дават акции, които по тяхно мнение ще започнат да
падат, за да купуват ценни книжа, които ще нарас-
тват. По прогнози инвестициите в японски хедж
фондове на пазара от азиатския регион вече е уве-
личено на 120 млрд. долара, като в процентно от-
ношение това е нарастване с над 22% в сравнение
с 2005 г40.  По-слаби резултати показват само фон-
довете, използващи групата стратегии за относи-
телната стойност. Тяхната доходност в 2006 г. е са-
мо 3,57 %.

Напоследък се заговори, че все повече мощни
академични структури инвестират в хедж фондове.
Така например най-престижният и най-богатият
университетът в света - Харвардският университет
в Бостън, чрез "Harvard management company" иг-
рае на фондовите пазари чрез определени страте-
гии за поддържане на своя портфейл. Според ня-
кои оценки 15% от парите на университета са ин-
вестирани в американски акции и 11% в традици-
онни американски облигации. Около 13% от капи-
талите са в стоки и заедно с хедж фондовете са
вторите по големина инвестиции. Университетът
чрез управляващата компания постига годишна
възвращаемост от 28,7% от вложенията си в акции
за последните пет години. Смята се, че това се
дължи на факта, че той има достъп до някои от
най-добрите частни фондове като Kleiner Perkins,

включително и до най-перспективните хедж фон-
дове, като инвестира около 12% от своя капитал в
тях41.  

Според нас разширяването на хедж-фондовия
пазар ще бъде съпроводен от 2 две глобални тен-
денции, а именно:

Първа тенденция. Европейската комисия ще под-
крепя индустрията в хедж фондове, защото в послед-
но време тя е под натиска на националните регулира-
ци органи. Според направеното заключение "предла-
гането на услуги на индустрията на хедж фондовете в
страните от Европейския съюз не бива да се сблъсква
с препядстия от национален характер42.  Представите-
ли на европейската комисия призовават към отменяне
на съществуващите на много места ограничения за
достъп на инветиторите до хедж фондовете. Към края
на 2006 г. общите активи на европейските хедж фон-
дове се изчисляват на 325 млрд. щатски долара;

Втора тенденция. Американските хедж фондове
се насочват към европейските дългови пазари, вклю-
чително и към търговията с по-стабилните правител-
ствени облигации. Ако те инвестират на европейския
пазар солидни суми, то естествено това ще повиши
значително обемите в търговията с облигации. Може
би ще се постигне ефект, подобен на този при търго-
вията с деривативни инструменти при европейските
фондови и валутни пазари. Хедж фондовете могат да
използват специална електронна система за търго-
вия чрез алгоритмична система, която да позволява
изпълнението на големи пакети поръчки от активи
на части през предварително определен времеви
период43.   

10. Адаптация в български условия.
Погледнато глобално българският финансов

пазар е с много по-скромни финансови и потенци-
ални възможности. На практика той все още няма
ангажираност и чувствителност към инвестиране в
чужди хедж фондове. Според нас в близко бъдеще
ще се очаква български фирми или такива на тери-
торията на страната да инвестират капитали в оп-
ределени хедж фондове. Още повече че Република
България е член на Европейския съюз, а в обозри-
мо бъдеще, след въвеждането на колективната ев-
ропейска валута ЕВРО като законно платежно
средство, ще бъде страна от Еврозоната. Проб-
лемът все пак е актуален и се коментира. Така на-
пример съвсем наскоро се организира специален
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39. http://www.eurekahedge.com 
40. http://www.phnet.ru/news/
41. http://www.eurekahedge.com 
42. http://www.phnet.ru/news/
43. В момента само около 10% от сделките използват алгоритмичния метод, като този относителен дял
може да стане от 30-40% ако хедж фондовете се присъединят към пазара.



семинар от една от водещите небанкови финансо-
ви институции в България, инвестиционен посред-
ник "Карол" АД, в хотел Шератон на тема: "Пред-
ставяне на възможността за инвестиране във фонд
от хедж фондове". Представители на няколко пен-
сионни фонда и търговски банки се запознават с
възможностите за инвестиране в хедж фондове.
Представен е и Citco Finance, една от най-големи-
те финансови групировки в света, която админист-
рира активи над 100 млрд. USD в администриране-
то и управлението на фонд от хедж фондове. 

В близко бъдеще се очаква на българския фи-
нансов пазар да се появи българска депозитарна
разписка, базирана върху хедж фонд. Досега таки-
ва инструменти са емитирани върху акции на чети-
ри големи германски компании. Предстои издава-
нето на разписки върху облигация на база индекса
Eurostock 50 и върху индекса NASDAQ.  Въпреки
че интересът е не малък, у нас все още съществу-
ват технически и законодателни пречки да се купу-
ват акции от хедж фондове с добра годишна
възвръщаемост. Финансовите възможностите на
българската икономика са все още по-малки в
сравнение накои страни от Европейския съюз.
Възможно е определен американски, европейски
или азиатски хедж фонд да инвестира на Българ-
ската фондова барса - София, да заеме както дълги,
така и къси позиции (покупки и продажби), да при-
лага някои от коментираните по-горе инвестици-
онни хедж-стратегии и в крайна сметка да покаже,
че инвестирането в хедж фонд е сравнително ефек-
тивна инвестиция. 

На този етап от развитието на финансовия па-
зар и инфраструктурата в България само компани-
ята Pioneer Investments44, която се занимава с уп-
равлението, продажбите, маркетинга на взаимни
фондове, алтернативни инвестиционни схеми, има
инвестиции в хедж индустрията. Коментира се, че
тя управлява 158 млрд. EURO активи в над 160
фонда, включително в хедж фондове, регистрина-
ни в Италия, Люксембург, Ирландия и САЩ.
Възможности съществуват и по отношение инвес-
тиране на хедж фондове в най-бързо развиващия
се кредитен сегмент у нас, този на РЕПО сделки-
те45.  Техният размер достига до 2,75 млн. лв. на
кредитния портфейл с падеж към края на януари
2007 г.

Въз основа на направените коментарии и ана-
лизи ние достигаме до следните два важни извода:

Първо, хедж фондовете са еклектически инвес-
тиционни пулове, изключително многостранни,
гъвкави и динамични класове финансови инстру-
менти. Инвестирането на хедж фондове в портфей-
ла на традиционните активи (акции, облигации,
взаимни фондове и други) съществено подобрява
профила на доходността/ риска на този портфейл.
В този контекст хедж фондовете са ефективни ин-
струменти за диверсификации на портфейли от ка-
питалови активи. Те позволяват на инвеститорите
да влагат парите си алтернативно не само в един
или два хедж фонда, демонстрирайки положителна
доходност в кризисни ситуации, но и да защитават
техните позиции в условията на "падащи" тенден-
ции на пазара.

Второ, хедж индустрията е най-бързо развива-
щият се сектор на финансовите пазари. От една
страна, хедж фондовете са потенциална опасност
за развиващите се икономики, форма на спекула-
ция, защото не всички икономики ще издържат на
напрежението на хедж транзакциите, но от дру-
га,са най-влиятелната и модерна сила на световни-
те пазари. Те не са нито "дяволски" инструмент,
както някои ги определят, нито гаранция за най-ви-
сока възвращаемост на капитала. Те според нас са
една твърде динамична инвестиционна среда, коя-
то ангажира невероятни финансови възможности,
предполага реализиране на печалби в контекста на
асиметриите на финансовите пазари.
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44. http://www.investorbg.com
45. REPO or Reverse repo - операции на паричния пазар, форма на обезпечени кредити. Това са сделки за
продажба на ценни книжа със задължение за тяхната обратна покупка.



Теоретични
аспекти на 
вземането на
бюджетно 
решение в 
организацията
Доц. д-р Мая Ламбовска
УНСС

Ц елта на статията е да изясни вземането на
бюджетно решение в организацията,

функционираща в условия на неопределеност.
Задачите на автора са:
· да дефинира термина "бюджетно решение";
· да определи субектите на бюджетното реше-

ние;
· да предложи подходящи инструменти и под-

ходи за вземане на бюджетно решение в организа-
циите с неопределена среда.

1. Същност на бюджетното решение.

Въпросът за бюджетното решение възниква
във връзка с авторската концепция за бюджет-
ния процес на организацията като процес на взе-
мане на решение за вътрешните стандарти на ор-
ганизацията и на центровете й на отговорности за
бюджетния период (период с максимален времеви
хоризонт една година)[7; 211].

Аргументацията на тази концепция се основа-
ва на аналогията между процеса на вземане на ре-
шение и бюджетния процес:

- И двата процеса се определят като "…въздей-
ствие на субекта на управление…"[1; 55], което се
"…изразява в избор на алтернатива след оценка на
възможните алтернативи по предварително опре-

делени критерии."[11; 95]. За бюджетния процес
следва да се добави, че изборът е рационален* и се
отнася за бюджетната алтернатива**, която орга-
низацията ще изпълнява през бюджетния период.

- Бюджетният процес съдържа аналогични ета-
пи и процедури на тези от процеса на вземане на
решение (виж [7; 212] и [5; 56]). Така например
етап първи на бюджетния процес "бюджетна екс-
пертиза" съответства по същество и по процедури
на етап втори от процеса на вземане на решение
"генериране на алтернативи". По-точно съответ-
ствието е между процедури "избор на субекти",
"прогнозиране" и "разработване на алтернативи"
от процеса на вземане на решение и процедури
"формиране на бюджетните комитети", "прогнози-
ране" и "разработване на бюджетните алтернативи
на организацията" от бюджетния процес. Етапи
"оценяване на алтернативите" и "избор на алтерна-
тива" от процеса на вземане на решение са обеди-
нени в етап "определяне на главния бюджет на ор-
ганизацията" от бюджетния процес. Според автор-
ската представа и двата процеса съдържат еднакви,
дори едноименни, процедури в тези етапи.

- И двата процеса имат характер на циклични и
отворени към средата процеси. Тези характеристи-
ки се реализират с помощта на вътрешна и външна
обратна връзка. Разлика може да се открие един-
ствено в процедурата, чрез която се затваря
вътрешната обратна връзка на процесите. В проце-
са на вземане на решение вътрешната обратна
връзка се връща до процедура "прогнозиране", а в
бюджетния процес - до процедура "формиране на
бюджетните комитети".

- Субектите, които участват в двата процеса, са
от един и същи вид. Според автора на статията за
процеса на вземане на решение те са управленски
консултант, експерт по вземане на решение, субект
на вземане на решение и експертни комитети. Ана-
лозите им в бюджетния процес са съответно управ-
ленски консултант, бюджетен контрольор,
изпълнителен директор или друг групов субект,
вземащ решение и бюджетни комитети.

В контекста на тези разсъждения бюджетното

решение може да се дефинира като формулировка
на въздействие на субекта, вземащ решение чрез
рационален избор на бюджетна алтернатива на ор-
ганизацията за бюджетния период след оценка на
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*  Рационалният избор се свързва с избор на алтернатива с максимална очаквана полезност.[19]
**  Бюджетната алтернатива е вариант на бюджетния пакет на организацията. В бюджетния пакет са
описани вътрешните стандарти на организацията чрез главния й бюджет и бюджетите на центровете й
на отговорности за бюджетния период[3; 19], [6; 207], [8; 548].



възможните бюджетни алтернативи по предвари-
телно определен набор от критерии. По-конкретно
бюджетното решение е решение за бюджетния

пакет на организацията (който е продуктът на
бюджетния процес), а вземането му се състои в ра-
ционален избор на инструмент за постигане го-
дишните цели на организацията.

2.Субекти на бюджетното решение.
Авторът на статията класифицира субектите,

свързани с бюджетното решение в организацията в
две групи:

- субекти, които имат отношение към вземане-
то на бюджетното решение;

- субект, вземащ бюджетното решение (СВР).
Субектите, които имат отношение към взе-

мането на бюджетното решение, са субектите, ко-
ито го подготвят или участват в неговите процеду-
ри. Това са повечето участници в бюджетния про-
цес на организацията - управленски консултант,
бюджетен контрольор, бюджетни комитети и цент-
рове на отговорности от организацията.

Управленският консултант е външно лице за
организацията. Функциите му в контекста на ста-
тията са по разработване на методика и избор на
инструменти за вземане на бюджетното решение,
по определяне на критерии, средства и целеви
фунции за оценяване на бюджетните алтернативи.

Бюджетният контрольор е експерт*** от орга-
низацията в областта на бюджетното управление.
Той носи отговорност за реализацията на бюджет-
ния процес. Функциите му във връзка с вземането
на бюджетното решение са от координационно и
от техническо естество, по-точно по математичес-
кото представяне на предпочитанията на вземащи-
те решение и по представяне на бюджетните ал-
тернативи вкл. препоръчителната бюджетна алтер-
натива**** пред изпълнителния директор (ИД) за
утвърждаване.

Бюджетните комитети са големи целеви групи
към ИД от експерти на организацията. Функциите
им са по изготвяне и координиране на бюджетите
от бюджетните алтернативи на организацията.

Центровете на отговорности от организацията
участват със свой вариант при разработване на тех-
ните бюджети в поне една бюджетна алтернатива
на бюджетните комитети.

Що се отнася до субекта, вземащ бюджетното

решение, следва да се отбележи еволюцията във
възгледите на автора на статията по този въпрос.
Промяната е свързана с идеята, че бюджетното ре-
шение може да се вземе не само индивидуално (ед-
нолично), но и групово. В част първа на статията
бюджетното решение беше дефинирано като избор
на инструмент за постигане годишните цели на ор-
ганизацията. Степента на тяхното изпълнение
предпоставя бъдещото развитие на организацията.
Както е известно, във всички случаи отговорност-
та за осъществяването на годишните цели носи
най-висшият ръководител с изпълнителни функ-
ции в организацията - изпълнителен директор или
управител, наричан за краткост в статията ИД. В
зависимост от това дали ИД делегира или не права
за вземане на бюджетното решение, то е групово
или индивидуално. Преценката за това дали да се
делегират права, е на ИД и зависи от конкретната
ситуация, в която се намира организацията.

Авторът на статията изключва възможност, при
която ИД делегира права за бюджетно решение на
един субект. Причината е, че в подобен случай ли-
цето, на което се делегират права, придобива по-
голяма формална власт от самия ИД. Следователно
индивидуалното бюджетно решение може да е
единствено на ИД. Основните аргументи за инди-
видуално вземане на бюджетно решение са:

- важността на отговорностите на ИД по из-
пълнение на годишните цели на организацията;

- мащабът на бюджетното решение, което зася-
га цялата организация. Постигането на годишните
цели чрез бюджетния пакет налага координация на
всички бюджети поради необходимостта от съпод-
чинение на груповите от организационните цели;

- фактът, че "...единното (за цялата организация)
бюджетно решение предпазва организацията и поде-
ленията й от неефективно функциониране"[10; 275].

При груповото бюджетно решение ИД де-
легира правата за вземането на бюджетното реше-
ние на групов субект от организацията. Според ня-
кои автори това е съветът на директорите (виж [13;
305], [17; 425], [14; 310], [12; 363]) или бюджетният
комитет (виж [16; 234]). Авторът на статията не спо-
деля тези становища. Съветът на директорите или
управителният съвет на организацията е органът,
който избира ИД , респективно управителя. Чрез то-
зи акт съветът делегира правата за управление на
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организацията на ИД. Следователно не е логично
съветът на директорите да изпълнява функции, за
които е делегирал права в т. ч. и да взема решение за
бюджетния пакет на организацията. Освен това ИД
не може да делегира права (в т. ч. и за вземане на
бюджетно решение) на по-висш орган, какъвто е
съветът на директорите [9; 142]. Що се отнася до
бюджетните комитети, съгласно концепцията за
бюджетния процес на автора на статията, те са су-
бектът, който генерира бюджетните алтернативи, но
не избира измежду тях. Основанията за експертната
роля на бюджетните комитети са няколко:

- На първо място е убеждението на автора, че
"бюджетирането е колективно усилие..."[15; 329],
което се осъществява при активно участие на цяла-
та организация[21; 568].

- На второ място поради важността на бюджет-
ното решение следва да се разграничат субектите с
експертни функции от тези с управленски функции.

- Друга причина е представата за бюджетните
комитети като групи от експерти на организацията
една част от членовете, на които не са ръководите-
ли. Следователно бюджетните комитети не могат
да изпълняват управленски функции в т. ч. и по
вземане на решения.

- Причина е и фактът, че някои в организации
се формират повече от един бюджетен комитет.

В контекста на тези разсъждения според автора
на статията е удачно груповото бюджетно решение
да се взема от висшите функционални ръководители
в организацията (по персонала, производството,
маркетинга и финансите), обединени в съвет на
ръководителите. За разлика от съвета на директори-
те и от бюджетните комитети субектът "съвет на
ръководителите" удовлетворява посочените по-горе
изисквания за субект на групово бюджетно решение.

Независимо от типа на бюджетното решение
(индивидуално или групово) обаче авторът на ста-
тията счита, че бюджетното решение следва да се
утвърди от ИД. Необходимостта за това произтича
от факта, че отговорността за постигане целите на
организацията се носи от ИД и тази отговорност
не може да се прехвърля на друг субект.

3. Инструментариум за вземане на бюджет-

но решение.

Авторът на статията предлага бюджетното ре-
шение да се взема чрез едновременното приложе-
ние на три инструмента - теория на размитите мно-
жества, теория на рационалните очаквания и тео-
рия на полезността на фон Нойман-Моргенщерн.

Теорията на размитите множества е подхо-
дяща за условия на субективност и неопределе-

ност[2; 11] или за прогнозни ситуации, когато не е
удачно да се пренасят минали тенденции в бъде-
щето (т. е. да се прогнозира чрез методите на тео-
рията на вероятностите). Теорията на размитите
множества използва два вида инструменти - разми-
ти множества и размити числа (размити триъгълни
и четириъгълни числа). В контекста на статията те
следва да се използват за представяне на бюджет-
ните алтернативи, а следователно и на оценките на
СВР за тези алтернативи.

Идеята на автора на статията за рационалния
характер на очакванията и предпочитанията на су-
бектите от бюджетния процес е заимствана от иде-
ята за рационалността в теорията на рационал-

ността. Схващането за рационалния избор чрез
максимизация на полезността в условия на неопре-
деленост е ключово както за теорията на рационал-
ните очаквания[18], така и за теорията на полез-
ността на фон Нойман - Моргенщерн.

Теорията на полезността на фон Нойман -

Моргенщерн е инструментът, чрез който се опре-
делят предпочитанията на вземащите решение
(ИД или съвет на ръководителите) към бюджетни-
те алтернативи. Предпочитанията се описват чрез
йерархична структура от функции на полезност по
фон Нойман - Моргенщерн на СВР, наричани на-
кратко функции на полезност. Функциите на по-
лезност отразяват отношението към риска и раци-
оналните предпочитания на СВР в условия на не-
определеност. Следва да се отбележи, че приложе-
нието на теорията на полезността на фон Нойман -
Моргенщерн за целите на статията би било
възможно при следните допускания:

- удовлетворяване на ограничителните усло-
вия, за които е валидна теорията;

- подкрепата за становището на Сейвидж от-
носно приложимостта на концепциите за вземане
на решение от теорията на решенията, използваща
обективно генерирани вероятностни разпределе-
ния (в т. ч. и теорията на полезността на фон Ной-
ман - Моргенщерн) към субективни вероятностни
разпределения[22].

Приложението на посочените три теории за
вземане на бюджетно решение в организацията
предполага разработване на съответните инстру-
менти (подходи и методики). Математическата ме-
тодика за определяне на функциите на полезност
при индивидуално вземане на решение е описана
подробно в [4]. Методиката е комбинация на трите
инструмента, избрани от автора на статията. Тя се
състои в дейности по извеждане на функциите на
полезност на СВР, които имат определен характер
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(определени функции на полезност) и последващ
избор измежду размити триъгълни оценки на по-
лезност. Размитите оценки се получават след заме-
стване на алтернативите, представени чрез разми-
ти триъгълни числа в определените функции на
полезност. В контекста на статията методиката е
подходяща за директно приложение (без каквито и
да било изменения) при вземане на индивидуално
бюджетно решение от ИД на организацията.

Проблемите на груповото вземане на бюджетно
решение не са разработвани в научната литература
до настоящия момент, още повече за посочените по-
горе теории. Авторът на статията предлага няколко
подхода за вземане на групово бюджетно реше-
ние в съответствие с избрания инструментариум:

- групова оценка на всяка бюджетна алтернати-
ва, получена чрез сечение на (виж [2; 56]) индиви-
дуалните размити оценки за полезност на членове-
те на съвета на ръководителите (прилага се за всич-
ки инструменти на теорията на размитите множест-
ва);

- групова очаквана оценка за полезност на вся-
ка бюджетна алтернатива (виж [5; 56]), получена
чрез експертон на индивидуалните размити оцен-
ки за полезност на членовете на съвета на ръково-
дителите (прилага се за всички инструменти на те-
орията на размитите множества);

- средна аритметична размита оценка за полез-
ност на всяка бюджетна алтернатива (виж [2; 206]),
получена чрез индивидуалните размити оценки за
полезност на членовете на съвета на ръководите-
лите (прилага се за размитите числа);

- съвместно скалиране (виж [4]) на определе-
ните функции на полезност на членовете на съвета
на ръководителите по обобщения критерий за бюд-
жетното решение и последващо заместване на
бюджетните алтернативи в резултативната групова
функция на полезност по този критерий;

- съвместно скалиране на определените функ-
ции на полезност на членовете на съвета на ръко-
водителите по съставните критерии за бюджетното
решение, последващо заместване на елементите от
бюджетните алтернативи в резултативните групо-
ви функции на полезност по тези критерии и агре-
гиране на получените резултати.

Заключение:

Характерът на статията е теоретичен. Той из-
яснява същността, субектите и инструментите за
вземане на бюджетно решение в организация,
функционираща в неопределена среда.

Акцентът на статията е поставен върху разли-
чията между индивидуалното и груповото вземане

на бюджетно решение в организацията.
Според автора статията може да се използва ка-

то основа за разработване на процедурите при
групово вземане на бюджетно решение в органи-
зацията за условия на неопределеност.

ЛИТЕРАТУРА:
[1] Иванов Веселин Савов., Основи на управ-

лението, Стопанство, София., 1996
[2] Кофман А. и Алуха Хил Х., Введение тео-

рии нечётких множеств в управлении предприяти-
ями, Высшая школа, Минск, 1992

[3] Ламбовска Мая Руменова, "Определяне
бюджетната политика на голямата организация",
сп. "Български счетоводител", бр. 5, 2003, "Счето-
водство и контрол" ООД, стр. 18-22

[4] Ламбовска Мая Руменова, "Определяне на
функциите на полезност", Научни трудове на
УНСС, т.1/ 2002, УНСС, София, стр. 99-136

[5] Ламбовска Мая Руменова, "Приложение на
алгебрата на размити триъгълни числа за вземане
на управленски решения", сп. "Народостопански
архив", LV, кн.1/ 2002г., Стопанска Академия "Д.
А. Ценов" Свищов, стр. 54-67

[6] Ламбовска Мая Руменова, "Размитите бюд-
жети - инструмент за устойчивото развитие на ор-
ганизацията", сп. "Управление и устойчиво разви-
тие", бр. 3-4, 2004, Лесотехнически Университет,
стр. 205-209

[7] Ламбовска Мая Руменова, "Роля на бюджет-
ния контрольор в бюджетния процес на голямата ор-
ганизация", Доклад на Първа научна конференция
"Съвременни подходи при управлението на иконо-
мическите структури", Пампорово, февруари 2003,
ЦИУН - БСУ, "ИРИТА ПРИНТ" ООД, с. 210-218

[8] Ламбовска Мая Руменова, "About necessity
of applying budgetary management to the telecommu-
nication operators", "Regionalni Razvoj i Demografs-
ki Tokovi Balkanskih Zemalja", Univerzitet u Nisu
Economski fakultet, "Petrograf" Nis, jun 2004, p. 547-
553

[9] Харизанова М., Кузманова М., Александ-
рова-Бошнакова М., Миронова-Ангелова Н., Уп-
равление теория и практика, София, 2002

[10] Anthony Robert N., Dearden John,Bedford
Norton M., Management Control Systems, IRWIN,
Homewood, 1989

[11] Appleby Robert C., Modern Business Admin-
istration, Pitman Publishing, London, 1991

[12] Arnold John and Hope Tony, Accounting for
Management Decisions, 2nd ed., Prentice-Hall, 1990

[13] Bendrey Mike, Hussey Roger and West Col-

БРОЙ 1, ЯНУАРИ 2007 39

Теоретични аспекти ...



ston, Accounting and Finance for Business Students A
combined Textbook, Course Manual and Workbook,
DP Publications, London, 1990

[14] Berry Aidan and Jarvis Robin, Accounting in a
Business Context, CHAPMAN & HALL, 11-th ed., 1991

[15] Engler Calvin, Managerial Accounting, 2-nd ed.,
IRWIN, Boston, USA, 1990

[16] Harper William Massie, Management
Accounting, Longman, Singapore, 1989

[17] Hilton Ronald W., Managerial Accounting,
McGraw - Hill, USA, 1997

[18] http//www.trinp.org/, Professor Robert Nau,
"Assumptions of Rational Expectation Theory"

[19] http//www.trinp.org/, Professor Robert Nau,
BA 513 "Ph.D. Seminar in Choice Theory"

[20] Koory Jerry L. and Medley Don B., Manage-
ment Information Systems: Planning and Decision
Making, South-Western Publishing Co., Cincinnati,
Ohio, 1987

[21] Rayburn L.Gayle, Principles of Cost
Accounting.Using A Cost Management Approach,
IRWIN, Boston, 1989

[22] Savage Leonard J., "The foundation of Statis-
tics", N. Y., John Wiley, 1954

“БИЗНЕС ПОСОКИ”40

Финанси



Еволюция на
съвременната
теория за
инвестиционни
портфейли -
част I
Ангел Марчев, мл.
катедра "Управление", УНСС

Ц елта на настоящата разработка е да бъде на-
правен преглед на съвременната теория за

инвестиционни портфейли (СТИП). Тази цел обусла-
вя няколко основни задачи:

- да се разгледат в хронологичен ред всички
основни концептуални модели, съставляващи теори-
ята;

- да се разгледат основни емпирични провер-
ки и критики на моделите;

-  да се обобщят аргументациите на основни-
те изследователи на теорията.

Извън обхвата на настоящия материал остават:
всички методи за избор на индивидуални инвестици-
онни инструменти; методите за оценка на представя-
нето на инвестиционен портфейл; моделите за порт-
фейли изцяло от инструменти с фиксиран доход. Как-
то и всички алгоритми и въпроси свързани с техниче-
ското изпълнение на оптимизационните алгоритми,
свързани със СТИП.

Съвременната теория за инвестиционни порт-
фейли съвсем заслужено се счита за едно от най-го-
лемите постижения във финансовата наука. Освен
многобройните потвърждения за значимостта на тео-
рията най-голямо свидетелство за важността и е на-
граждаването на основоположниците на теорията с
Нобелови награди.

СТИП е комплексен подход за снижаване на
риска от инвестициите. Същността на теорията се
състои от модели, които, изхождайки от различни
постановки, осигуряват алгоритми за намиране на

инвестиционни портфейли, минимизиращи риска
при всяко зададено ниво на очаквана доходност (оча-
кван доход). Така инвеститорът е в състояние да на-
прави селекция съобразно своите предпочитания.

Основното достойнство на СТИП е нейната
практическа насоченост. Редица изследователи са
посветили вниманието си на развитието и
усъвършенстването на теорията в съответствие с
изискванията на практиката. Силният интерес към
нея намира израз в бързото й развитие, в нейното
обогатяване и усложняване на техниките за
извършване на анализи. Същевременно теорията
предоставя възможности за множество нови науч-
ни постижения.

Понятието инвестиционен портфейл ("порт-
фейл") означава комбинация от активи, инвестира-
ни и притежавани от даден инвеститор - институ-
ционален или индивидуален. По принцип в порт-
фейла се включват пълният набор от активи на ин-
веститора - финансови, материални и нематериал-
ни и изобщо всеки актив, който се притежава с ин-
вестиционна цел. Повечето субекти, целенасочено
или не, притежават портфейли от активи (от вся-
какъв вид). В настоящата разработка вниманието
ще се фокусира върху портфейли от финансови ак-
тиви (наричани инвестиционни инструменти), ма-
кар че изводите са универсални и приложими за
общия случай.

Смисълът на портфейла е подобряването на ус-
ловията за инвестиране, придаване на съвкупност-
та от ценни книжа на такива инвестиционни харак-
теристики, които са недостижими от позицията на
отделната ценна книга и са възможни само при
тяхната комбинация. Портфейлното инвестиране
не си поставя за цел да избере най-подходящия ин-
вестиционен инструмент, а се стреми към избор на
такива активи, чиито характеристики са най-добре
взаимообвързани. От гледна точка на СТИП всеки
портфейл може да бъде разглеждан и като инвести-
ционен инструмент.

2. Теории за портфейла.
2.1. Наивна диверсификация.
Преди да се разработи СТИП, инвеститорите

използват концепциите за риск и доход доста сво-
бодно. Въпреки че като цяло имат понятие за рис-
ка, той не е бил оценяван количествено. Интуитив-
но се знае, че е необходимо диверсифициране, за
да се разпредели рискът между повече активи и че
с увеличение на количеството финансови активи,
намалява общият риск на портфейла. 

В портфейла, съставен по метода на наивната
диверсификация, се включват възможно най-голям
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брой активи. Очаква се реализирането на риска да
засегне само част от активите. Диверсификацията
намалява риска, защото активите реагират по разли-
чен начин на съществените фактори, а цените им не
се движат еднакво, еднопосочно и едновременно.

Често явление при наивната диверсификация е
еднаквият дял от средства, който се влага в раз-
личните активи, за да се опрости съставянето на
портфейла.

2.2. Модел на Марковиц.
Хари Марковиц [9] [10] е първият разработил иде-

ята за диверсификация на портфейла в научен вид. С
количествени методи той доказва защо и как диверси-
фикацията намалява риска в даден инвеститорски
портфейл. Марковиц пръв разработва количествена
мярка за риск на портфейл и пръв изчислява очаквани-
те риск и доход за даден портфейл. Неговият модел се
базира на очаквания доход и риск на финансовите ин-
струменти.

Марковиц се опитва да отговори на един основен
въпрос: рискът на един портфейл равен ли е на средно
претегления риск на индивидуалните инструменти от
портфейла? Точно в това се очертава най-големият
принос на Марковиц към портфейлната теория. Той за
пръв път насочва вниманието не към броя на инстру-
ментите, а към типа на инструментите, в които се ин-
вестира и на взаимовръзките между тях. За пръв път
пакетът от активи, който формира един инвеститор,
може с пълно основание да се нарече портфейл, защо-
то той вече не е просто субективно подбрано множес-
тво, а съвкупност от внимателно определени инстру-
менти на базата на взаимната им обвързаност.

Също така Марковиц пръв представя концепцията
за "ефикасен портфейл". Той го дефинира като порт-
фейл, характеризиращ се с най-малкия риск за дадено
ниво на очакван доход или като портфейл с най-голям
очакван доход при дадено ниво на риск. В настоящото
изложение е предпочетено използването на понятието
"ефикасен портфейл", като превод на английския тер-
мин "efficient portfolio" (оригинално използван от из-
следователите на теорията за портфейла). Следвайки
същата логика, понятието "efficient frontier" е използ-
вано със своя български превод "граница на ефикасни-
те портфейли".

Рационалното поведение изисква инвеститорът
да се стреми към ефикасни портфейли, така би по-
лучил максимален очакван доход при заложено ни-
во на риск или минимално ниво на риск при опре-
делен очакван доход. За да се определи набор от
ефикасни портфейли, е необходимо да се определи
очакваният доход и стандартното отклонение за
всеки портфейл.

Марковиц прави някои основни допускания при
разработването на своя модел: инвеститорът 1) харес-
ва дохода и не харесва риска, 2) действа рационално
при вземането на решения и 3) взима решения на ос-
новата на максимизиране на очакваната полезност. 

Моделът генерира ефикасни портфейли, основани
на набор от входни данни, осигурени от инвеститора
(или анализатора):

1. Очакван доход за всеки разглеждан финансов
инструмент.

2. Стандартно отклонение (или дисперсията) на
доходите, като мярка за риска за всеки финансов ин-
струмент.

3. Ковариация (или корелацията) като оценка на
взаимната зависимост между нивото на доходите от
различните финансови инструменти.

Взимайки вероятностното разпределение за различ-
ните потенциални доходи от произволен инструмент,
може да се изчисли очаквания му доход (1).

За да се измери рискът на даден инструмент, се
използва дисперсия или стандартно отклонение за
очакваните доходи (2).

Очакваният доход от даден портфейл се изчис-
лява като средна претеглена от очакваните доходи
на всички инструменти, включени в него. Използ-
ваните тегла представляват дяловете на инвестира-
ните средства в даден инструмент. Сумата на тег-

лата на всички инструменти трябва де е 100 % от
общо инвестираните средства в портфейла (3).

Независимо от броя на инвестиционните ин-

струменти, включени в даден портфейл или дела
от общо инвестираните средства, вложени във все-
ки инструмент, очакваният доход от портфейла е
винаги средна претеглена от очакваните доходи от
всеки индивидуален инструмент.

В модела на Марковиц рискът се измерва чрез
дисперсия/стандартно отклонение на дохода от
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портфейла, точно както това бе направено по-горе

в случая с индивидуалния инструмент. Но "въпре-
ки че очакваният доход от портфейл е средна пре-
теглена от очакваните доходи от индивидуалните
активи, включени в портфейла, рискът не е средна
претеглена величина от индивидуалните рискове"
[1, с. 573] (4).

Именно поради (4) инвеститорите могат да на-
маляват общия риск на портфейла. Общият риск
зависи не само от средни претеглени рискове на
инструментите в портфейла, но също и от взаим-
ните зависимости (ковариациите) между доходите
от отделните инструменти. Ето защо "рискът на
портфейла" е функция от риска на всеки индиви-
дуален инструмент и ковариациите между доходи-
те от индивидуалните инструменти (5).

Първото събираемо на (5) представлява претег-
леният риск на всички индивидуални инструменти
от портфейла. Втората част, претеглените зависи-
мост (ковариация) между доходите от инструмен-
тите, може да приема положителна стойност, отри-
цателна стойност или нула.

Изразът изчисляващ ковариация (5) може да е
толкова важен, колкото изразът, изчисляващ риско-
вете на отделните инструменти. При прибавяне на
нов инструмент в портфейла средната ковариация
между него и останалите инструменти от портфей-
ла е по-важна от присъщия му индивидуален риск.

След поясняване на методите за изчисляване на
риск и доход на портфейл, вече може да се кон-
струират ефикасни портфейли чрез модела на
Марковиц.

На фигура 1 са изобразени чрез точки възмож-
ни портфейли, характеризирани с присъщите за
всеки от тях риск и очакван доход. В теорията това
е известно като набор от осъществими портфейли
- възможни за конструиране портфейли, но не
задължително предпочитани. Осъществимите
портфейли според Марковиц са само такива, чиято
сума на теглата на инструментите, включени в тях,
е равна на 100%

Кривата AB (фигура 1) представлява граница
(набор) на ефикасните портфейли. Този набор
превъзхожда всички вътрешни (всички останали)
портфейли, тъй като предлага най-големия възмо-

жен доход за даден риск или най-малкия риск при
дадено ниво на дохода. Така написана, дефиници-
ята определя и изпъкналата форма на границата на
ефикасните порфейли [2, с. 186-187] [3, 204].

Моделът на Марковиц не предлага един опти-
мален портфейл, а набор от оптимални портфейли.
За да се избере портфейл, който да задоволи лич-
ните предпочитания на инвеститора, се използват
криви на безразличие, които се предполага, че са
известни на инвеститора. Тези криви (фигура 2)
описват индивидуалните предпочитания на инвес-
титора относно риска и дохода. 

Оптималният портфейл е допирната точка
между възможно най-високата крива на безразли-
чие за инвеститора и кривата на ефикасните порт-
фейли. Този портфейл максимизира полезността за
инвеститора, тъй като кривите на безразличие от-
разяват предпочитаната от инвеститора полезност.
Криви U1 и U2 са недостижими (извън полето на
възможните портфейли), а U4, макар и достижима,
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навлиза в полето на неефикасните портфейли.
Кривата U3 е най-високата крива на безразличие,
която се допира до кривата на ефикасните порт-
фейли. 

Следва да се отбележи, че по-консервативните
(предпочитащи малък риск) инвеститори биха из-
брали портфейл от лявата част на границата на

ефикасни портфейли. Обратно, агресивните инвес-
титори биха търсили портфейл от дясната част на
кривата, преследвайки по-високи доходи (заедно с
по-голям риск).

2.3. Едноиндексен модел.
Уилиам Шарп започва работа върху оценката

на капиталови активи и модерната теория на порт-
фейл през 1960 г. През 1961 г. той разработва нов
модел за оценка на капиталови активи, който из-
ползва силното допускане, че рискът на един инве-
стиционен инструмент може да бъде дихотомизи-
ран в две части: 1) част, свързана с корелацията с
други инструменти, и 2) част, свързана с напълно
уникални за дадения инструмент фактори. Това до-
пускане, което Шарп оригинално нарича "диагона-
лен модел", по-късно придобива популярност под
името "едноиндексен модел" [4].

Практическото приложение на модела за избор
на портфейл на Марковиц изисква огромен брой
оценки за ковариациите между всички двойки от
ценни книжа, от които инвеститорът избира. Тези
оценки трябва да бъдат въведени в програма за ма-
тематическа оптимизация, нуждаеща се от много
мощен компютър, недостъпен по времето на из-
мислянето на модела. В тази връзка възниква
въпросът дали има начин да се опрости изчисли-
телната процедура. 

Именно тук на помощ идва идеята за Едноин-
дексния модел. Той непосредствено облекчава ог-

ромните изчисления и предлага съществено нови
представи за природата на систематичния и несис-
тематичния риск [виж напр. 2, с. 188-190].

Ковариациите между доходите от инвестицион-
ните инструменти проявяват склонност да бъдат по-
ложителни, защото икономическите фактори, влия-
ещи върху дейността на много икономически субек-
ти (които са същевременно и емитенти на инвести-
ционни инструменти), са едни и същи. Промените в
тези фактори предизвикват промени в очакваните
доходи на целия фондов пазар. За последващи ана-
лизи е целесъобразно да се (1) идентифицират и
подберат съществените фактори, влияещи в най-го-
ляма степен върху движението на цените на финан-
совите инструменти или (2) да се обобщат същест-
вените фактори в малко на брой макрофактори, за
които има достатъчно наблюдения.

Според едноиндексния модел всички фактори
могат да бъдат групирани в един общ макрофактор,
при допускане че той обобщава фондовия пазар.
Допуска се и че останалата специфична неопреде-
леност в очакваните доходи от инструментите е
несъществена.

Разграничението между макроикономическите
фактори и специфични фактори може да се представи
с аналитичен модел за доход от инвестиционен ин-
струмент (6). 

Различните финансови инструменти имат раз-
лична чувствителност към макрофакторите. Мо-
делът (7) е известен като факторен модел на дохо-
да от инвестиционен инструмент. Бета коефици-
ентът (βi) е показател за еластичността на финан-
совият инструмент по отношение на динамиката
на макрофактор. Най-често за макрофактор се из-
ползва "пазарен портфейл", включващ всички рис-
кови финансови инструменти в икономиката [5],
или индекс, базиран на борсови котировки с друга
изчислителна схема (като например Dow Jones
Industrial Average), по този начин се и изпълнява
изискването факторът да обобщава целия фондов
пазар. Така моделът добива популярност като
eдноиндексен модел.

Следващата стъпка е да бъдат изведени моде-
лите за очакван доход (8), дисперсия (9) и ковариа-
ция (10) за всеки отделен инвестиционен инстру-
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мент. Изчисленията по този начин се съкращават
значително в сравнение с модела на Марковиц
[виж напр. 1, с. 586]. За да се решат моделите са
необходими оценки за Ai, βi и VAR(βi), които
могат да бъдат получени чрез регресионни и/или
вероятностни подходи. С получените данни може
да се определят ефикасните портфейли по модела
на Марковиц. 

Моделът представя всъщност двата източника
на риск за всеки инвестиционен инструмент (фи-
гура 3):

1) Систематичен риск (пазарен риск, недивер-
сифицируем риск). 

2) Несистематичен риск (уникален риск, ди-
версифицируем риск). 

Диверсификация отстранява уникалния риск
на един отделен инвестиционен инструмент, така
че подходяща мярка за риска е бета коефициентът
(β) (11). Чрез него се измерва систематичният (па-
зарният) риск. Той показва приноса на инвестици-
онния инструмент към риска на диверсифициран

портфейл.
Бета коефициентът на портфейл е средната

претеглена стойност на β коефициентите на ин-
струментите, включени в него.

2.4. Многофакторен модел.
Едноиндексният модел по същество представ-

лява еднофакторен модел. Когато от съществените
фактори се отберат или обобщат повече от един

макрофактор за целите на порфейлния анализ, се
подхожда чрез т. нар. многофакторни модели.

Тъй като състоянието на цялата икономика вли-
яе върху състоянието на повечето икономически
субекти, то очаквани бъдещи промени в
икономиката биха се отразили върху доходите от
повечето инвестиционни инструменти. Но да се

разглежда цялата икономика като монолитно, ед-
нофакторно явление, е в някои случаи прекалено
опростяване. Когато един макрофактор не оценява
достатъчно точно очаквания доход от даден ин-
струмент, могат да се определят няколко разнооб-
разни общи макрофактора.

Многофакторните модели, отчитащи тези раз-
нообразни макрофактори, в общия случай биха да-
ли по-точна оценка за дохода от даден инвестици-
онен инструмент.

При използването на многофакторните модели,
не се променя подходът от пазарния модел. Така
общият вид на модела за доход от инвестиционен
инструмент при два макрофактора може да се по-
лучи чрез доразвиване на (7) в (12).

Следователно в този случай очакваният доход
от инвестионен инструмент ще може да се оцени
като (13), а дисперсията на дохода от инвестицион-
нен инструмент ще се получава като (14). Анало-
гично и ковариацията между всеки два инвестици-
онни инструмента се изчислява по (15).

Въднъж изчислени по такъв начин оценките
за доход, дисперсия доходите и ковариация от до-
ходите за инвестиционните инструменти, вече
могат да се използват за определяне на границата
на ефикасните портфейли както при едноиндекс-
ния модел.
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Но (12), (13), (14) и (15) се отнасят за относител-
но опростения случай, при който се разглеждат два
макрофактора. Моделът може аналогично да се раз-
вие за N макрофактори (16) със всички последващи
развития на (14) и (15), където всеки инвестиционен

инструмент има N коефициента на чувствителност.
Разбира се, добавяне на много макрофактори

не е желателно поради трудности от недостатъчна
емпирична база, а и усложняванне на изчислител-
ните процедури. При наличие на прекалено много
макрофактори се губи преимуществото на фактор-

ния модел за опростяване на изчисленията.
3. Теории за капиталовия пазар.
3.1. Модел на инвестиционен портфейл с вклю-

чен безрисков актив. Теорема на Тобин.
През 1958 Джеймс Тобин [5] представя идеята

за прерастване на инвестиционните решения във
финансови. Разработката на Тобин е своеобразен
преход между теорията на Марковиц и Модела за
оценка на капиталовите активи, разработен по-
късно от Уилиям Шарп.

Тобин прави нов поглед върху същността на

модела на Марковиц, допълвайки теорията с инве-
стирането в безрискови финансови инструменти. В
следствие от това се разширява понятието "грани-
цата на ефикасните портфейли", въведено от Мар-

ковиц, като се видоизменя в линия на капиталовия
пазар (Capital Market Line). 

Съществен момент е дефиниране на понятието
безрисков финансов инструмент. Рисков е всеки
финансов инструмент, чийто бъдещ доход е неси-
гурен/непредсказуем. На теория всички финансови
инструменти са рискови. На практика обаче съще-
ствуват финансови инструменти, чиито доходи са
сигурни и предсказуеми за непосредствения бъдещ
период от време. Например, обикновено за безрис-
ков финансов инструмент се приемат краткосроч-
ните (с матуритет до 3 месеца) държавни ценни
книжа на САЩ.

Така може да се конструира комбиниран порт-
фейл от безрисков финансов инструмент и даден
рисков ефикасен портфейл, конструиран по модела
на Марковиц (17) и (18).

Тъй като става дума за безрисков инструмент, мо-
же да се приеме, че дисперсията (като мяра за риска)
му е равна на нула. Освен това ковариацията на без-
рисковия инструмент с всички останали рискови
портфейли/инструменти е равна на нула. Следовател-
но рискът на такъв комбиниран портфейл е линейна
функция от риска на рисковия портфейл и неговия от-
носителен дял в комбинирания (19).

На фигура 4 графично е представено комбиниране-
то на безрисков инструмент с рисков портфейл. Точка
F изобразява безрисковия инструмент (рискът му е
равен на нула). Кривата AB изобразява границата на
ефикасните портфейли по модела на Марковиц. По
принцип в комбинирания порфейл могат да се вклю-
чат разнообразни рискови портфейли от AB, пряко
видими от точка F (например P1, P2, M). Тривиален е
изводът, че рационално избраният рисков портфейл за
комбиниране е портфейл М, получен от допирателна-
та права от безрисков инструмент F. Когато се комби-
нира рисков портфейл и безрисковия инструмент, се
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съставя комбиниран портфейл, лежащ по отсечката
FМ. Колкото делът на безрисковия инструмент е по-
голям, толкова комбинираният порфейл се доближава
към точка F и обратно. Ясно е, че изборът зависи от
индивидуалните предпочитания на инвеститора от-
носно риска и дохода.

Ако е изпълнено изискването границата на
ефикасните порфейли AB да е получена от всички

рискови инструменти в икономиката, тогава порт-
фейл М е т. нар. пазарен портфейл. Това е равнове-
сен портфейл, който се образува от съвършенното
функциониране на капиталовия пазар. Представ-
лява комбинация от всички рискови инструменти,
представени в икономиката като всеки един от тях
се включва в пазарния портфейл с относителен
дял, равен на относителния му дял в икономиката
(виж 2.3.). Въвеждането на безрисков инструмент
води до подобравяне на резултатите от инвестира-
не. Портфейлите, лежащи на FM превъзхождат
всички лежащи на АМ.

По своята икономическа същност операцията
по инвестиране в безрисков инструмент (за който
се приема да са краткосрочни ДЦК) е отпуснат на
държавата кредит. Възможно е да съществува и об-

ратният процес - да се заемат средства по лихвен
процент, равен или близък до безрисковата норма
на доход и така привлечените средства да се инве-
стират в пазарния портфейл М. По този начин ин-
веститорът се придвижва надясно от точка М по
правата FM, ако индивидуалните предпочитания
на инвеститора са към по-висока доходност от тази
на пазарния портфейл М (и съответно по-голям
риск). Границата на ефикасните портфейли се ви-
доизменя в правата FM, наречена линия на капита-
ловия пазар (Capital Market Line). Всички ефикас-
ни портфейли лежат на нея. Тобин нарича явлени-
ето "теорема за прерастване на инвестиционните
решения във финансови" (теорема на Тобин), коя-
то в крайна сметка означава, че рискът и доходът
от даден инвестиционен портфейл зависят от това
какъв дял е даден на кредит или взет назаем.

3.2. Модел за оценка на капиталови активи
(МОКА).

Моделът за оценяване на капиталовите активи
(Capital Asset Pricing Model - CAPM) е разработен
независимо от Уилям Шарп [6], Джон Линтнер [7]
и Ян Мосин [8].

МОКА описва зависимостта между риска на
един финансов инструмент и очаквания от него до-
ход. Тази зависимост се използва за две важни
функции: показва еталонна норма за доход, която
може да се използва за вземане на инвестиционни
решения; подпомага изграждането на обоснована
прогноза за бъдещия доход на инструменти, за ко-
ито все още няма исторически наблюдения от
търгуване на пазара. Чрез модела се оценяват инвес-
тиционни инструменти в условия, при които всеки ин-
веститор инвестира съобразно модела на Марковиц и
в зависимост от риска, който е склонен да поеме. 

Основните допускания на този модел повтарят и
допълват допусканията за модела на Марковиц, както
следва:

1. Всеки инвеститор се интересува единствено от
дохода и риска на  даден инвестиционен инструмент
и/или портфейл.

2. Всички инвеститори оценяват инвестициите си
за един и същ времеви хоризонт.

3. Наличие на съвършен пазар със всичките по-
следствия от това [3, с. 263].

4. Всички инвеститори анализират ценните кни-
жа по един и същи начин и имат еднакви оценки за
риска и очаквания доход за всеки инструмент.

5.  Инвеститорите могат да дават или получават
заеми при лихва, равна на безрисковата норма на до-
ход.

6.  Инвеститорите не плащат данъци върху полу-
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чения доход, няма такси и комисионни при сделките с
инвестиционни инструменти и няма инфлация.

Тези основни допускания означават, че всички
инвеститори подготвят за всеки набор от инвести-
ционни инструменти едни и същи входни данни за
модела на Марковиц, т.е. те държат пазарния порт-
фейл М като свой оптимален рисков портфейл и го
комбинират в определено съотношение с безрис-
ков инвестиционен инструмент F.

Рисковата премия върху отделните инструмен-
ти е пропорционална на рисковата премия върху
целия пазарен портфейл и коефициента бета на
ценната книга спрямо пазарния портфейл. Коефи-
циентът  β измерва приноса на акциите на дадена
компания към дисперсията на пазарния портфейл.
Очакваният доход на дадена инвестиционен ин-
струмент е равен на безрисковата норма на доход
плюс рискова премия, компенсираща инвеститори-
те за поетия риск.

Както вече бе споменато, бета коефициентът е
оценка за систематичния риск. Несистематичният
риск няма връзка с бета коефициента и следовател-
но не се получава рискова премия за носене на не-
систематичен риск.

Зависимостта очаквана възвръщаемост бета,
може да се изобрази графично като линия на паза-
ра на ценните книжа (security market line - SML).

Тъй като бета коефициентът на пазара е със
стойност 1, наклонът на линията е рисковата пре-
мия на пазарния портфейл. В точка M, при която β
= 1, по ординатата се отчита очакваният доход на
пазарния портфейл.

SML изразява графично рисковите премии на
отделните инструменти като функция на техния

риск. Подходящата мярка за риска не е дисперсия-
та, а коефициентът бета като оценка за приноса на
този инструмент към дисперсията на дадения рис-
ков портфейла. 

Линията на пазара на ценни книжа осигурява
еталон за оценка на резултатността на инвестици-
ите. При даден риск на една инвестиция, измерен с
нейния коефициент бета, SML дава необходимата
норма на възвръщаемост на тази инвестиция, коя-
то да компенсира инвеститорите за поетия риск.
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И нициативите e-Europe и e-Europe+ иден-
тифицираха неотложната необходимост

от изграждане на общ  европейски е-бизнес чрез
бърз трансфер на технологично ноу-хау и увелича-
ване на потенциала и уменията на организациите
да интегрират мрежовите техники в техния бизнес.
Ефективното използване на съвременните техно-
логии е условие за успешната реализация и конку-
рентноспособността на бизнес организациите, но
в същото време на повечето от тях не достигат чо-
вешки, финансови и други ресурси. Това обуславя
нуждата от разработването на ефективни и
нескъпи решения за напрекъснато квалифициране
и преквалифициране на персонала чрез провежда-
не на персонализирано обучение без отделяне от
работното място с възможност за адаптиране на
учебния процес към непрекъснато изменящите се
условия и пазари.

2. Обучение на работното място - характерис-
тики и функции.

Електронното обучение се базира на информа-
ционните и комуникационните технологии /ИКТ/.
То най-общо се дефинира като "използване на но-

вите мултимедийни технологии и интернет, за да
се повиши качеството на ученето" (Европейски
съвет, Лисабон, март 2000). 

Професионалното е-обучение е свързано
с усъвършенстване на съществуващите схеми за
обучение чрез прилагане на парадигмата за е-уче-
нето. По този начин предимствата на процеса на е-
учене се "пренасят" към индустриалния сектор, ка-
то се запазва нивото на ефективност на самото обу-
чение. На този преход не бива да се гледа като на
прищявка или лукс, а по-скоро като на възможност
да се следват съвременните тенденции и адекватно
да се решават ключови въпроси като [1-4]:

- Нарастващата нужда от обучение на настоя-
щите и бъдещите служители съобразно нуждите на
предприятието. Новите служители трябва да се за-
познаят с дейностите и методите на работа в пред-
приятието. Освен това изследвания показват, че
средностатистическият служител се нуждае от
обучение 3 до 4 пъти по време на трудовата си ка-
риера, за да запази своята конкурентноспособност
и да бъде в крак с организационните и оперативни-
те промени, които ще настъпват в предприятието в
условията на динамичноизменящата се икономика. 

- Бързата промяна на нуждите на дадено пред-
приятие, дължащи се на вътрешни (промяна на па-
зарната ориентация, промяна в растежа на пред-
приятието, бързи промени по отношение на про-
дукция и клиенти и т.н.) или външни фактори (но-
ви технологични разработки, нови пазарни
възможности, интернационализация на икономи-
ката, даваща възможност за достъп до по-големи
пазари, но в условия на нарастваща конкуренция и
т.н.). 

- Използването на ИКТ при изпълнение на
ежедневните работни задачи като средство за по-
вишаване на прдуктивността и подобряване на ус-
ловията на труд.

- Новите технологични разработки с бързи
темпове променят средствата за извършване на да-
дена работа. Новите средства за извършване на
стандартните ежедневни задачи трябва в кратък
период от време да бъдат асимилирани от служи-
телите, за да се използват ефективно. 

В сравнение с други подходи за обучение ОРМ
предлага редица предимства, когато голям брой
служители трябва да бъдат обучени и/или служи-
телите са географски разпръснати, което прави
груповото обучение твърде скъпо. Когато за транс-
фер на знания се използват подходящи методи и те
се комбинират с методи за предаване на умения и
становища - в среда, където ефектът ще е незаба-
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вен - резултатът е всеобхватен, цялостен и много
ефективен подход за обучение.

При професионалното обучение различните
групи обучаеми имат различни цели. Тези цели
оформят функциите на процеса на ОРМ, които мо-
гат да бъдат обособени в следните две групи: 

Функцията "адаптация" е насоочена към актуа-
лизиране на придобитите знания и умения или към
овлядяване на нови с цел да се посращнат проме-
ните в процеса на производство, в условията на ра-
бота, в организацията на работата (производство-
то) или да се отговори на изискванията, свързани с
разработване на нови условия. Обучението е отно-
сително кратко (до няколко седмици) и може да
бъде проведено под формата на кратки курсове за
ОРМ. 

Функцията "преквалификация" е насочена към
придобиване на нова квалификация на по-високо
ниво от вече придобита такава. Обучението
обикновено е с голяма продължителност и може да
бъде реализирано чрез ОРМ, обучение извън
работното място или чрез комбиниране на двете
форми. 

ОРМ в най-голяма степен съответства на
изискванията на МСП, защото не изисква
напускане на работното място за дълъг период от
време и не налага сериозни промени в графиците
на учебните дейности. Обучението на работното
място чрез използване на възможностите на
интернет, WWW и компютърните мрежи е форма
на индивидуализирано обучение, която дава
възможност винаги, когато служителите се
нуждаят, да получават нужните знания, да развиват
нужните умения и да повишават качеството на
работата си.  По този начин се осъществява
професионално е-обучение, като се отделят
физическите аспекти на програмите за ОРМ от
трансфера на знания и се използват съдържание
и приложения, отговарящи на принципите на
парадигмата за е-ученето. От една страна,
разходите са минимални в сравнение с броя
служители, които могат да се възползват от
обучението. От друга страна, реизползваемостта
на образователните материали и ограничаването
на елемента на принуда са много съществени.
Процесът на обучение е навременен, динамичен,
нелинеен, без ограничение за време и място.

3. Персонализация на ОРМ.
Персонализацията на обучението обхваща

процеси като [4,5]:
- намиране и филтриране на учебна информа-

ция с цел в максимална степен да се отговори на

потребителските нужди;
- възможност за вартиативно представяне на

учебното съдържание;
- осигуряване на средства за конфигуриране от

страна на потребителя. 
Изследователите в областта на персонализира-

не на е-обучението дефинират три основни типа
персонализация [4-7]:

- персонализация на учебното съдържание, ба-
зирана на предпочитанията на обучаемия, негови-
те предварителни знания, натрупан опит и индиви-
дуален стил на учене; 

- персонализация на начина и формата на пред-
ставяне на учебното съдържание;

- пълна персонализация, представляваща ком-
бинация от горните два типа.

Персонализацията на ОРМ, реализирана чрез
системи за е-обучение, се осъществява с прилагане
на следните подходи:

- персонализация, контролирана от обучаемия -
чрез попълване на въпросници и/или чрез избор на
опции и алтернативи се извършва директен вход на
изисквания, предпочитания и нужди на обучаемия; 

- персонализация, базирана на съществуващ
потребителски профил и метаописания на учебни-
те обекти /УО/, обхващащи учебно съдържание и
учебни дейности, асоциирани с конкретни образо-
вателни цели;

- персонализация чрез търсене на корелация
между обучаемите - осъществява се чрез анализ и
сравнение на стойностите на атрибутите, описва-
щи профили на обучаеми. При установяване на
тясна връзка между профилите се ползва едно и
също учебно съдържание.

В съвременните системи персонализацията
включва проверка на правата за достъп на
конкретния обучаем до съответния електронен
курс за обучение и адаптиране на начинa на
представяне на уеб страниците от курса съобразно
желанията на обучаемия. По-рядко достъпът на
обучаемите до съдържанието се осъществява чрез
ясно и точно дефиниране на лични данни като
ниво на предварителни знания и опит, досегашни
постижения, дата/час, брой повторения и т.н. 

4. Индивидуализиране на ОРМ чрез използва-
не на адаптивно учебно съдържание.

Терминът "адаптивно учене" се асоциира
с възможността да се модифицира процесът на
обучение за всеки отделен обучаем като функция
на информацията, получена чрез проследяване анализ
и оценка на постиженията и резултатите на обучаемия
в изпълнение на възложените му дейности и задачи.
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Интегрирането на спецификацията на IMS Simple
Sequencing (IMS SS) [11] и стандартът SCORM [12]
позволява стратегиите за обучение да се
трансформират в правила и операции, с които се
управлява последователността на извършване на
учебните дейности. Тези правила се базират на
данните за напредъка на обучаемия и неговите
резултати в процеса на обучението и контролират
дейностите и материалите за обучение, до които
обучаемият има достъп. 

Учебните дейности се асоциират с правила за
подреждане и операции. По време на обучението всяка
дейност, изпълнена от обучаемия, се проследява чрез
определяне на стойностите на набор от характеристики
за регистриране на постиженията и напредъка на
учащите. Резултатите от анализа на тези
характеристики и прилагането на правилата определят
понататъшния ход на обучението. 

В [6] подробно са описани методи, модели
и алгоритми, които са практически реализирани като
готови шаблони за разработване на адаптивно учебно
съдържание, базиращо се на едни от най-
разпространените стратегии за обучение като обучение
с тестване на началните знания и опит, обучение със
заключително тестване на придобитите знания и др. 

Стратегията за обучение специфицира типовете
учебни дейности и тяхната логическа организация,
а също и необходимите условия за стартиране
и критериите за успешно приключване на всяка от
предвидените в обучението дейности. В основата на
разработената методология е трансформирането на
стратегията за обучение в поток от учебни дейности.
Логическата организация на потока се представя
чрез т. нар. дърво на дейностите и се описва чрез
средствата на XML [8] в специален файл -  imsmani-
fest.xml, съгласно стандарта SCORM [12] (Фигура 1).

Правилата и операциите за управление на
потокa от дейностите и извършването на всяка

отделна дейност се описват чрез срадствата на
спецификацията IMS SS [11]. Тези oписания се
добавят към дефинициите на възлите от дървото
на дейностите във файла imsmanifest.xml. Така
чрез интегрирането на SCORM и IMS SS се
осигурява стандартизиран начин за представяне на
нелинейно учебно съдържание, организирано в
ресурсни пакети (Фигура 2). 

Всеки от методите, описани в [6] включва и
цикли на ремедиация, които осигуряват:

- възможности за повторно преминаване през
учебно съдържание, при овлядяването на което
обучаемият постига незадоволителни резултати и
напредък.

- осигуряване на допълнителни дейности и
съдържание с цел изграждане на нужните умения
и компетенции и натрупване на необходимите за
понататъшното обучение знания.

Шаблоните са базирани на спецификацията
IMS SS [11], стандартa за електронно обучение
SCORM [12] и стандартa XML [8], което осигуря-
ва лесна преносимост, платформена независимост
и възможност за многократна независима и/или
съвместна употреба на учебните материали. 

5. Използване на технологията Web Services за
индивидуализиране на ОРМ.

Индивидуализирано е обучението, което при
поискване предоставя най-подходящия учебен ма-
териал на дадения обучаем. Уилям Блекмън и Да-
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Фигура 1. Логическа организация на поток от учебни
дейности, представена чрез дърво на дейностите.

Фигура 2.  Фрагмент от imsmanifest.xml с разширено
описание на възлите на дървото на дейностите.



ниел Рехак [9] предлагат методология за  използва-
нето на уеб услуги с цел индивидуализиране на
обучението на базата на потребителски профил
чрез елиминиране на учебни обекти от ресурсния
пакет, защото: 

- позицията на обучаемия не изисква овладява-
нето на определени знания и умения;

- профилът на обучаемия показва, че той вече е
овладял знанията и уменията заложени в съответ-
ния учебен обект.  

Процесът на индивидуализация се осъществя-
ва чрез множество уеб услуги, а не чрез изгражда-
не на сложни и до голяма степен затворени систе-
ми. Цялостната архитектура за обучение е ориен-
тирана към уеб услуги, групирани в различни ни-
ва. Нивата са: 

- агенти - осигуряват интерфейс между потре-
бителите (потребителски приложения и програмни
агенти) и образователните услуги. Агентите обез-
печават поддръжка за най-важните елементи от
гледна точка на стандартите за е-обучение - автор-
ство на учебно съдържание, управление на обуче-
нието, осигуряване на достъп до обучение за по-
требителите; 

- образователни услуги - съвкупност от модели
на данни и модели на поведението. Компонентите
на това ниво се характеризират чрез функции, кои-
то реализират определен поведенчески модел. Вся-
ка услуга е идентифицируема, откриваема, плат-
формено независима и включва вградени средства
за управление на правата за достъп и защита на
данните. Услугите са групирани в логически
съвкупности, така че услугите от горните нива би-
ват поддържани от услугите, стоящи на по-ниски-
те нива. 

Всички услуги ползват обща инфраструктура,
чийто модел се основава на базови интернет техно-
логии като HTTP и TCP/IP за осъществяване на
връзка между компонентите на услугите чрез мре-
жата. Услугите се изграждат на базата на общопри-
ети стандарти като SOAP, UDDI и WSDL. Услуги-
те от най-високо ниво са платформено независими
и осигуряват лесната преносимост на образовател-
ните услуги между различни приложения и реали-
зации. 

6. Поддръжка на различни стилове на учене.
В съвременните среди за обучение, в частност

и средите за ОРМ, се осигурява поддръжка на раз-
лични стилове на учене чрез управление на
достъпа на обучаемия или група обучаеми до да-
ден учебен обект чрез управление и обработка на
заявки за търсене.  Резултатите от търсенето зави-

сят както от това кои са обучаемите, така и от това
формулировката на техните заявки за търсене. 

При заявките за търсене по ключови думи мо-
гат да се дефинират три различни нива [10]:

- филтриране на намерените УО, изключвайки
онези, които изглеждат неподходящи за обучае-
мия, независимо че отговарят на параметрите на
заявката; 

- подреждане на намерените УО, така че най-
подходящите обекти за дадения обучаем са в нача-
лото на списъка на намерените УО;

- предтавяне на резултатите - потребителите
имат различни предпочитания за начина на пред-
ставяне на намерените резултати - представяне ка-
то обикновен списък, на групи по страници, сорти-
рани. Използват се разнообразни стратегии за сор-
тиране като описаните в [13,14].

Някои аспекти на персонализацията могат да
бъдат реализирани още преди заявката за търсене
да бъде обработена: персонализираните заявки мо-
гат да бъдат конструирани като се ползва информа-
ция, съхранена в потребителския профил, чрез ре-
формулиране или анотиране на оригиналната заяв-
ка с оглед тя да отразява и някои елементи на про-
фила. Потребителският профил трябва да съдържа
данни за предпочитанията, целите, пътя на обучае-
мия в учебния материал и т.н. Първият етап на
филтрирането е тези данни да се извлекат от про-
фила и да се ползват от системата при управление
на процеса на обучението. Процесът на търсене на
подходящ учебен материал включва следните две
нива:

- възможност обучаемият да прецизира инфор-
мацията, която вижда, свеждайки я до онези от ат-
рибутите, които го интересуват и то в зададен от
него ред и последователност;

- системата за обучение използва данните от
потребителския профил, за да "препоръча" отдел-
ни УО или категории от такива обекти на обучае-
мия. 

В процеса на търсене на учебни обекти сред-
ствата за адаптация могат динамично да определят
и предложат на обучаемия следващия обект, който
да бъде изискан и преминат с оглед постигането на
поставените образователни цели. 

Препоръките на системата могат да бъдат по-
лучение по няколко начина:

- на базата на семантичните връзки между
текущия УО и другите обекти от хранилището на
УО на системата за обучение;

- на базата на потребителски профил и мета-
описанията на УО, съдържащи информация за ре-

“БИЗНЕС ПОСОКИ”52

Мениджмънт



ализирания стил, препоръчителна възраст на обу-
чаемия, образователни цели, ниво на сложност и
т.н.;

- препоръчване на следващ учебен обект на ба-
зата на сравняване на пътя на дадения обучаем с
пътищата на вече преминали през обучението
потребители с подобни предпочитания и цели
и история на обучението.
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подход за
управление на
операциите в
производството
Докторант Радка Иванова
ИУ - Варна

К ато всеки процес, управлението на опера-
циите се състои от отделни фази, характе-

ризиращи се със свои специфични особености, ко-
ито тук правим опит да систематизираме като из-
ползваме натрупания опит на редица автори. Ето
защо основната цел, която си поставяме в настоя-
щия материал, е да представим в обобщен вид по-
следователността от процедури, които следва да
бъдат изпълнявани, за да се осъществи ефективно
управление на операциите в производството.

Ефективното осъществяване на производство-
то изисква използването на подходящите методи за
неговото управление. В литературата и практиката
са познати различни методи, които се характеризи-
рат с постепенното си усъвършенстване в хода на
приложението им. Използването на конкретен ме-
тод за управление на производството и операциите
обезпечава получаването на определена информа-
ционна осигуреност, която е важно условие за аде-
кватните реакции на предприятието и управлява-
щите го.

Съществуващите разновидности в тази насока
можем да обобщим по следния начин:

MPS1 - обемно-календарно планиране;
SIC2 - статистическо управление на запасите;

MRP3 - планиране на потребностите от мате-
риали;

CRP4 - планиране на производствените мощ-
ности;

MRP II5 - планиране на производствените ре-
сурси;

ERP6 - планиране на ресурсите в предприяти-
ето;

SCM7 - управление на разширената производ-
ствена верига;

APS8 - разширено управление на производ-
ствените задания;

CSRP9 - съгласуване между наличните ресур-
си и потребностите на потребителя;

JIT10 - "точно на време" или "тънко производ-
ство";

TOC11 - теория на ограниченията.
Имайки предвид силните страни на методите

за управление на производството  и реалностите, в
които функционира производственото предпри-
ятие, можем да приемем схващането, че управле-
нието на операциите следва да се основава на си-
туационен подход за непрекъснато планиране по
приоритети в условия на ограничен ресурс и
състояние с висока степен на неопределеност, чрез
прилагане на детерминиран подход за декомпози-
ране поръчките на клиентите до равнище опера-
ции и оптимизиране на началните и/или крайните
времена за тяхното изпълнение [19, с. 8].

Реализирането на подобен подход за управле-
ние на операциите предполага използването на яс-
но дефинирани и детайлно формализирани проце-
дури за прогнозиране, агрегатно планиране, кален-
дарно планиране, контрол, отчет, анализ и регули-
ране на процесите и операциите в производствено-
то предприятие. Следователно, говорейки за инте-
гриран подход, можем да откроим няколко основ-
ни момента, които ще представим в следната по-
следователност:

Първо: Започва се с прогноза за продажбите и
програма за експедиция, въз основа на които се
съставя Поръчка за производство.
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Така посочените документи са резултат от ин-
телектуалната дейност прогнозиране, която е
възможна благодарение на способността на човеш-
кото мислене да предвижда развитието на дадени
процеси и явления в бъдеще [4, с. 61; 5, с. 61; 15, с.
3; 16, с. 81; 17, с. 91; 21, с. 7].

В литературните източници има различни оп-
ределения за прогнозирането, в резултат на което
то се разглежда като процес, като метод, като
управленска функция, като предварителен етап на
планирането и т.н. Независимо от това обаче един-
но е схващането, че резултатът от прогнозирането
представлява прогноза, т.е. своеобразен документ,
който предсказва евентуалното бъдещо развитие
на разглеждания процес, явление и пр., като се ос-
новава на изводи от анализ, направен за минали
периоди, информация от изградени хипотези и от
постановки, свързани с изменения на външната и
вътрешната среда. Прогнозата се характеризира с
уточняване и конкретизация на целите на пред-
виждането. Нейното разработване се свързва с из-
ползването на определен инструментариум, нала-
гащ прилагане на конкретен подход на прогнозира-
не и спазване на принципи [4, с. 63], използване на
подходящ метод [1, с. 82; 4, с. 67; 5, с. 62; 15, с. 4;
16, с. 83; 17, с. 93; 24, с. 114] и следване на своео-
бразна технология за разработване на прогнозата,
които най-общо включват следните основни етапи:

I етап - Подготвителен или диагностичен - оп-
ределяне обекта на прогнозиране, формиране на
целите, изследване на обекта, т.е. набиране на ин-
формация за него, анализ на факторите, предизви-
кващи изменения в обекта на прогнозиране.

II етап - Разработване на прогноза, т.е. очерта-
ване на основните направления на промени в про-
гнозните показатели, които вероятно ще настъпят
в бъдещия период.

Второ: Декомпозиране на поръчката за произ-
водство до равнище производствени операции, ра-
ботни центрове и материални запаси. В основата
стоят технологичните маршрути между работните
центрове, нормите за капацитетните възможности
на ресурсите и спецификациите на материалите.
Резултатът от тези действия е съставяне на агрега-
тен план и производствена програма, т.е. осъщест-
вява се агрегатно и календарно планиране.

По отношение на агрегатното планиране тряб-
ва да посочим, че то е предназначено да определи
количеството и времевото разположение на произ-
водството в рамките на средносрочното планиране
- от 3 до 18 месеца [2, с. 148; 3, с. 156; 18, с. 199;
23, с. 185]. Цел на агрегатното планиране е да под-

бере онази алтернатива от възможните при опреде-
лени условия, която ще позволи достигане на най-
ниски производствени разходи. Освен това обаче
други цели биха могли да бъдат например миними-
зиране колебанията в броя на заетите в предпри-
ятието; минимизиране равнищата на запасите от
материали, от готова продукция и т.н. Това означа-
ва, че агрегатното планиране определя производ-
ствените, материалните и трудовите ресурси въз
основа на прогнозните потребности за търсене на
произвежданите от предприятието продукти. Сле-
дователно, както посочва Г. Цветков, агрегатното
планиране "нагажда" производствения капацитет
съобразно следните фактори:

- търсене на пазара;
- сключени договори за производство;
- прогнозни потребности за даден продукт.
От тук можем да направим извода, че при този

тип планиране основната цел е да се постигне оп-
тимално натоварване на оборудването и заетите в
производствения процес при рационално използ-
ване на материалните ресурси.

От гледна точка на времевия период, за който
се отнася агрегатното планиране, следва да посо-
чим, че тук става въпрос за вземане на решения от
страна на тактическото управление на производ-
ството. Поради това Иван Петков [18, с. 199] на-
пример посочват че отделните алтернативи на аг-
регатния план всъщност предствляват различни
тактики на действие. Като такива можем да посо-
чим следните:

- Промяна в равнището на запасите, тъй като
критичната точка в общата сума на разходите
предствлява стойностно изражение на съхранение-
то на запасите от готова продукция и незавършено
производство.

- Промяна в броя на заетите в производството
чрез наемане на допълнителни работници или на-
маляване броя на ангажираните в даден момент
според конкретните условия.

- Промяна на работното време чрез увеличава-
нето или намаляването му според отражението на
часовите трудови ставки върху общите разходи.

- Използване на кооперирани доставки, при ко-
ето трябва да се отчетат всички разходи по доста-
вяне на полуфабрикати от друг производител.

- Използване на временно заети в пиковите пе-
риоди, ако особеностите на производството го по-
зволяват от гледна точка на изискванията за квали-
фикацията на персонала.

- Въздействие върху потребителското търсене
чрез промоционални инструменти на маркетинга
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като реклама, персонални продажби, насърчаване
на продажбите и т.н.

- Дефицитно поръчване, т.е. поемане на
поръчки, за които е ясно, че не могат да бъдат
изпълнени в срок и затова би следвало да се изпол-
зва, само ако клиентът е готов да изчака с цел да не
се дължи неустойка от производителя и т.н.

Всяка една от така посочените тактики борави
само с една променлива, т.е. това представлява
нейният "чист" вариант, който обаче в практиката е
малко вероятно да се срещне точно в този вид. На-
против, обикновено се налага едновременно из-
ползване на няколко от тези тактики, т.е. преобла-
дават "смесени" тактики, които всъщност реализи-
рат предназначението на агрегатното планиране, в
резултат на което се съставя посоченият по-горе
агрегатен план за производство. Последният след-
ва да бъде детайлизиран, което се извършва с по-
мощта на календарното планиране. В тази връзка
можем да посочим, че в литературата съществува
единно мнение относно възприемането на кален-
дарното планиране като средтсво за осигуряване
на планомерно движение на продукцията по отдел-
ните стадии и операции на производствения про-
цес или чрез него се постига синхронизиране на
операциите в отделните елементи на системата.

Календарното планиране детайлизира и кон-
кретизира набелязаното в тактическия план и след-
ва да обезпечи съгласувано и комплексно протича-
не на производствения процес. Календарните пла-
нове детайлизират бизнес плана на предприятието
в конкретната сфера, свеждайки набелязаните в не-
го дейности до техните непосредствени изпълни-
тели. Календарното планиране на производството
конкретизира производствената програма на пред-
приятието по номенклатура, обем и асортимент на
произвежданата продукция, по производствени по-
деления и по срокове на производство.

В съответствие с авторовите позиции можем да
посочим, че цел на календарното планиране на
производството се оказва комплектното изпълне-
ние на зададената програма при най-добро използ-
ване на техническите, трудовите и материалните
ресурси в условията на взаимосвързана работа на
всички производствени поделения и равномерен
ход на производството. 

Ако разглеждаме календарното планиране на
производството във времето, трябва да отбележим
факта, че то представлява един непрекъснато по-
втарящ се цикличен процес, чиито основни
етапи, както посочва Хр. Калигоров [12], са:

- съставяне на програми за готовата продук-

ция по конкретна номенклатура и количество
по тримесечия и по отделни месеци на всяко
тримесечие;

- съставяне на производствени програми на
всеки един от основните цехове на предпри-
ятието;

- разпределяне на месечната производстве-
на програма на цеха по производствени
участъци и определяне на конкретните срокове
за изпълнение на предвидените задачи;

- разработване на планови задачи на отдел-
ните производствени участъци за по-кратки пе-
риоди от време (десет дни, седмица, смяна,
час).

Осигуряването на ритмична работа на от-
делните звена в предприятието изисква пра-
вилно разпределение на съставения годишен
план за производство по тримесечия и месеци.
Тъй като управлението на операциите се свеж-
да и до управление на най-малките отрязъци от
време, то според нас тук следва да разглеждаме
разпределяне на задачите по месеци, десетдне-
вия, дни, смени. Това ще позволи своевремен-
но реагиране от страна на предприятието в ли-
цето на неговата управа при евентуално
настъпване на промени, породени от различни
причини, но засягащи по-нататъшното функци-
ониране на системата.

Възможни са няколко начина за осъществя-
ване на това разпределение, а именно:

- еднакво равномерно разпределение на
плановите количества продукция;

- прогресивно нарастващо разпределение
на задачите от производствената програма, при
което се предвижда равномерно нарастване на
производството по месеци;

- неравномерно, скокообразно разпределе-
ние на задачите.

В резултат на направения анализ устано-
вихме, че съществува единство относно схва-
щането за това, че разпределението на задачи-
те по месеци не винаги осигурява нужната
съгласуваност в работата на отделните звена.
Това се определя като причина за появата на
необходимост от координация на дейностите
между и в звената, за постигането на която се
използват т.нар. форми на оперативно-планова
работа [7, с. 397; 8, с. 207; 12], които са:

- план-график за производство  за разпреде-
ляне на задачите на звената за производство на
продукцията по календарни периоди;

- единен (комплексен) календарен график -
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обхваща всички стадии на производство, за да
осигури пълна съгласуваност в работата на звена-
та;

- сменно-денонощни план-графици - за теку-
що отчитане на настъпилите изменения.

Така посоченото показва, че календарното
планиране на производството има водеща роля за
своевременното производство на продукцията и
особено при повишаване на ефективността му.
Причина за това е фактът, че то решава въпроси-
те, свързани с използването на производствените
ресурси във времето.

Трето: Съставяне на график за управление на
операциите, който следва да е възможен от глед-
на точка на ограниченията и да е оптимален от
гледна точка на конкретната целева функция (на-
пример минимизиране на общото време за
изпълнение на всички операции в графика и т.н.).
В основата на представянето и решаването на та-
кава задача са линейното програмиране [25] и
програмирането по ограничения [30]. Разглежда-
нето на функционирането на обекта на изследва-
не в условия на неопределеност и използването
на детерминиран подход за съставяне на график
за управление на операциите показва, че съставя-
нето на графика е един непрекъснат процес,
следващ приоритетите и рамките на наличните
ресурси, чиято крайна цел е увеличаване управ-
ляемостта на производствената система.

Четвърто: Диспечиране на производствения
процес, т.е. контрол, отчет, анализ и регулиране на
операциите, което се извършва с помощта на мар-
шрутни и лимитни карти, документи за изсписва-
не на материални запаси и заприходяване на гото-
вата продукция.

Както се посочва в някои литературни из-
точници [9, с. 214; 11; 14; 20; 22, с. 317; 27; 28;
29; 31], контролът следва да разкрие евентуал-
ните отклонения на производствения процес от
предвиденото в плана чрез съпоставяне с пла-
новите данни. Във връзка с това контролиране-
то е тясно свързано с календарното планиране
и регулирането. На тази база се определя ос-
новната функция на контрола, а именно - до-
ставяне на информация за отклоненията между
фактическото и очакваното състояние на про-
изводството в съответния период от време.

Трябва да отбележим, че между контроли-
рането,от една страна, и календарното плани-
ране и регулирането, от друга страна, същест-
вува права и обратна връзка, тъй като информа-
цията, която се предава, е двупосочна. В резул-

тат на това авторите правят извода, че обекти-
те на контролирането и регулирането са едни и
същи, а именно: изделията, ресурсите и резер-
вите. Контролирането трябва да осигури досто-
верна и своевременна информация, еднотипно
фиксиране на плановите и отчетните данни, ко-
ето ще позволи тяхното съпоставяне.

Отчетът и анализът позволяват да се следи
протичането на производствените процеси;
следи се изпълнението на графиците за произ-
водство. Анализът следва да определи причи-
ните и източниците на установените отклоне-
ния. Обхваща степента на изпълнение на зада-
нията през изтеклия планов период, както и
възможностите за подобряване на производ-
ствената дейност през следващия период.

Последният елемент, който трябва да посочим,
е регулирането. Някои автори, като Д. Димитров
[6, с. 157], И. Дочев [10, с. 343], З. Ковачева [13, с.
18], Б. Родионов[26, с. 260] и др., отъждествяват
понятията регулиране и диспечиране. Анализът
показа, че има автори, които влагат един и същ
смисъл в двете понятия. Последващото развитие
на науката обаче потвърждава, че това схващане е
неточно, тъй като регулирането се явява част от
цялостното диспечиране. Поради тази причина
тук се абстрахираме от подобно отъждествяване
на понятията регулиране и диспечиране, като
възприемаме становището на Б. Колчагова [14].

Независимо от така посочените различия в ли-
тературата е налице общо виждане относно това,
че регулирането се явява основен "потребител" на
информацията за отклоненията в производството.

Основната функция на регулирането се състои
в предвиждане и отстраняване на "смущаващите
въздействия" в производството и привеждането
му в "равновесно състояние", както и поддържане
на последното.  Следователно регулирането на
производството и операциите представлява сред-
ство, с помощта на което се създават условия за
нормално протичане на производствения процес,
упражнява се контрол върху работата на отделни-
те производствени звена, бързо се вземат необхо-
димите мерки за изпълнението на производстве-
ния план на предприятието. Затова регулирането
се явява едно от най-важните средства, чрез които
се създават необходимите предпоставки за ритми-
чен производствен процес.

Така представените фази на процеса по управ-
лението на операциите в производството сме
представили в обобщен вид с на фигура 1.

Последователното съставяне на така посочените
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документи е предпоставка за адекватно управление на
операциите в производството. Разбира се, водещ фактор
представляват специфичните особености на конкретно-

то производство, което се явява обект на управление.
Следователно, имайки предвид описания по-горе

подход за управление на операциите, можем да напра-
вим обобщението, че той се явява интегрирана съвкуп-
ност от дейности и съставени в резултат на тях доку-
менти, подредени в определена последователност и
обвързани по определен начин по между си. Явява се
основа за  изграждането на ефективно функциониращо
предприятие в условията на пазарна икономика.
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Модел за
съгласуваност
между екипа
и изпълнявания
от него проект
Ст.ас. Вяра Славянска
БСУ

С ъществуват стотици книги и учебници,
посветени на изграждането на висо-

косъвършени екипи. Те се фокусират предимно
върху идентифициране на някакви общи характе-
ристики, които трябва да бъдат притежавани от
екипите, независимо от работата, която вършат. В
същото време може да се каже, че наличната лите-
ратура е доста оскъдна в предлагането на практи-
чески инструменти и стратегии за оценяване, фор-
миране и развитие на проектните екипи. Рядко се
оценява нагласата и способността на членовете да
вземат решения, да разрешават проблеми или кон-
фликти. Проектните мениджъри невинаги имат
възможност да наблюдават поведението в която и
да е от тези области. Екипите се формират един-
ствено въз основа на притежаваните от членовете
технически умения, които са безспорно важни, но
недостатъчни за осигуряване успеха на един про-
ект. Естеството на проекта е често пренебрегвана
променлива в процеса на подбор на екипа.

Настоящата статия има за цел да внуши идеята,
че проектът, проектният екип и процесът на про-
ектно управление формират система. Връзките
между тях са изключително значими. За да работи
една система, всичките й елементи трябва да
изпълняват своята функция. За да изпълняват
функцията си, всички те трябва да бъдат интегри-
рани в едно функциониращо цяло. Интегрирани и
функциониращи според предназначението си, те
създават синергия. 

1. Общи характеристики на ефективния екип.
Всеки успешен проектен екип притежава

съвкупност от необходими характеристики, които

са независими от естеството на проекта, върху
който работи. Три от основните модели, които де-
финират тези характеристики, са:

-  модел на Белбин(Belbin) за ролите в екипа,
- модел на Маргерисън(Margerison) и Мак-

Кан(McCann), 
-  система DISC. 
Трите модела имат поне едно общо качество:

никой от тях не разглежда проекта като фактор,
влияещ върху успеха на екипа. Проектът определя
допълнителна съвкупност от характеристики, кои-
то проектният екип трябва да притежава, за да
бъде ефективен. Когато тези уникални характерис-
тики се комбинират с характеристиките, предложе-
ни от посочените тук модели, се получава необхо-
димата и достатъчна съвкупност от характеристи-
ки на ефективния проектен екип.

1.1. Модел на Белбин за ролите в екипа Този
модел е представен за първи път през 1981г. [1], а
в последствие търпи разширение [2]. След 9-го-
дишни изследвания Belbin идентифицира 9 роли,
които трябва да присъстват във всеки екип, за да
бъде успешен. Те трябва да бъдат представени не-
зависимо от размера на групата, като често някои
от членовете изпълняват повече от една роля.

Ролите са следните:
- агент(Plant). Творческа роля, от която се очак-

ва да внася нови идеи и новаторско мислене по ос-
новните проблеми и въпроси, с които се сблъсква
екипа;

- търсещ ресурси(Resource investigator). Служи
за връзка с външни източници на идеи, разработки
и ресурси, които може да са от полза за екипа;

- координатор(Coordinator). Лидерска роля, на-
ричана още Председател. Грижи се работата на
екипа да върви, като използва силните му страни и
избягва слабостите. Носи отговорност ресурсите
на екипа да се използват по най-добрия начин;

- оформящ (Shaper). Организаторска роля. По-
ставя цели и приоритети и общо взето фокусира и
насочва усилията на екипа;

- наблюдател-оценител (Monitor evaluator).
Аналитична роля. Анализира проблемите и оценя-
ва решенията, като балансира подхода за вземане
на решения;

- член на екип (Teamworker). Това е "лепилото",
което помага на екипа да работи в хармония и ко-
ординация. Подкрепя членовете на екипа в облас-
ти на слабости и общо взето поощрява морала и
колективния дух;

- реализатор (Implementer). Ролята, която прави
нещата да се случват. Използва концепциите и ги

БРОЙ 1, ЯНУАРИ 2007 59

Модел за съгласуваност...



превръща в практически процедури, реализира
плановете;

- приключващ (Completer/finisher). Тази роля
обръща голямо внимание на детайлите. Следи ця-
лата работа да бъде свършена според плана;

- специалист (Specialist). Притежава някакво
специално и рядко срещано умение. Единственото
му предназначение е да осигурява експертно мне-
ние по даден въпрос и рядко може да се ангажира
с някаква друга роля в екипа.

Въпреки че изследването на Белбин се ограни-
чава в екипи от висши мениджъри, то е еднакво
приложимо и за проектните екипи.

Съществува софтуерен пакет, наречен INTER-
PLACE, който оценява ролевите предпочитания на
индивидите и характеризира екипа по отношение
на баланса между тези ролеви предпочитания.
INTER-PLACE използва въпросник от 7 въпроса с
по 8 отговора, за да оцени привличането на един
индивид към всяка от 9-те екипни роли. Отговаря-
щият разпределя 10 точки между тези 8 отговора.
След като се сумират резултатите, се изготвя ролев
профил на съответния индивид. Данните могат
също така да бъдат агрегирани на равнище екип. 

1.2. Модел на Маргерисън и МакКан (Team
Management Wheel).

През 1990-те години  Charles Margerison и Dick
McCann се опитват да установят защо някои екипи
имат успех, а други нямат [4]. В продължение на 8
години събират информация от над 100 000 ме-
ниджъри на екипи, работещи в Англия, САЩ, Ав-
стралия, Югоизточна Азия и Европа. Множеството
интервюта очертават следните основни проблеми
на екипите:       

- слаби в изпълнението.
- некоординирани.
- не се справят с промяната много добре. 
- членовете не се разбират помежду си. 
- лоши комуникации.
Изследователите правят заключението, че тези

екипи не са балансирани. За да се определи дали
един екип е балансиран, е необходимо да се дефи-
нират основните трудови функции, които са
твърди, т.е. независими от специфичните техниче-
ски функции, с които е ангажиран екипът. Марге-
рисън и МакКан дефинират 9 ключови работни
функции, описващи най-общо работата, която все-
ки екип трябва да извършва. Те са следните:

- съветване(Advising). Събиране, организиране
и представяне на информация и данни пред екипа;

- иновативност (Innovating). Създаване на идеи
и откриване на нови начини за изпълнение на не-

щата; 
- промоциране (Promoting). Популяризиране на

нови идеи и придобиване на необходимите ресур-
си за тяхното реализиране;

- разработване (Developing). Разработване на
продукта или услугата, така че да успее на пазара;

- организиране (Organizing). Създаване на ин-
фраструктура и план за изработване на продукта
или услугата;

- произвеждане (Producing). Всички аспекти на
производствената функция;

- инспектиране (Inspecting). Създаване на уве-
реност, че произведеният продукт или услуга отго-
варя на очакванията на клиента за качество, без-
опасност и сигурност;

- поддържане (Maintaining). Поддържане на
увереност, че инфраструктурата функционира спо-
ред очакванията;

- свързване (Linking). Координиране на всички
други работни дейности за осигуряване на ефекти-
вен екип.

Според Маргерисън и МакКан един екип тряб-
ва да обезпечи изпълнението на всяка от тези 9
функции, за да бъде балансиран. Не се уточнява
как трябва да бъдат разпределени тези функции
между членовете на екипа, нито какъв размер на
екипа ще бъде необходим за тяхното покриване, но
се предполага, че един член на екипа би могъл да
изпълнява повече от една функция.

Тези работни функции се трансформират в
следните 9 роли:

- създатели-иноватори (Creator-innovators). Хо-
рата в тази роля създават идеи. Обичат да предста-
вят нови начини за изпълнение на нещата, които
понякога може да изглеждат твърде смущаващи,
особено в по-стабилни среди. Фокусирани са
върху промяната. Необходимо е да бъдат държани
под око и да бъдат насърчавани да изразяват свои-
те мисли, защото всеки екип се нуждае от техния
дух;

- изследователи-популяризатори (Explorer-pro-
moters). Хората в тази роля събират информация
извън организацията, представят нови идеи и
ефективно ги популяризират в организацията. Из-
граждат мрежа от външни контакти, които може да
са от полза за организацията по-късно. Склонни са
да бъдат активни и лесно се отегчават, когато не са
включени в нещо ново и вълнуващо;

- оценители-разработващи (Assessor-develop-
ers). Могат да възприемат новите идеи и да ги тес-
тват спрямо реалните нужди, за да определят тях-
ната приемливост. Те са добър мост между идеите
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и тяхното практическо осъществяване; 
- подтикващи-организиращи( Thruster-organiz-

ers). Те свършват нещата. Добри са в създаване на
инфраструктурата от процедури, процеси и орга-
низация, необходими за превръщане на идеите в
реалност. Те са добри плановици и също така са
ориентирани към резултатите;

- приключващи-произвеждащи (Concluder-pro-
ducers). Чувстват се най-добре сред стандарти и
процедури. Получават удовлетворение от успеш-
ното повторение на някакъв процес и получаване-
то на желания резултат. Те оперират с високи стан-
дарти на качество и предпочитат стабилна среда, в
която да вършат работата си. Промяната не е сред
любимите им неща;

- контролиращи-инспектиращи (Controller-
inspectors). Това са хора на детайлите. Те са изклю-
чително внимателни и старателни докато не се уве-
рят, че работата им е завършена и прецизна до по-
следния милиметър. Ненавиждат грешките от вся-
какъв тип и се опитват на всяка цена да ги избяг-
ват. Когато детайлите и прецизността са приори-
тет, те са незаменими членове на екипа;

- насърчаващи-поддържащи (Upholder-main-
tainers). Хората в тази роля обичат да са сигурни,
че всичко се развива както би трябвало. Те се
придържат стриктно към установените процеси и
процедури и ненавиждат изненадите. Ефективни
са в следването, но не са подходящи за лидерски
позиции; 

- докладващи-съветващи (Reporter-advisors).
Хората в тази роля са много предпазливи. Те стара-
телно събират и анализират факти и цифри, докато
не са абсолютно сигурни в резултата. Стремят се
да представят цялостна картина на ситуацията,
преди да направят някакво заключение;

- свързващи (Linkers). Това са координаторите.
Поддържат сътрудничество и комуникации между
всички членове, така че екипът да прогресира спо-
ред плана.

Маргерисън и МакКан създават Team Manage-
ment Systems и разработват портфолио от индекси
за оценяване на работните предпочитания, лидер-
ски умения и стилове за вземане на решения. Ос-
новният продукт е Team Management Index (TMI),
който използва 60 твърдения, за да определи как
един индивид подхожда към работата си. Трудови-
те предпочитания се изследват във връзка с това
как личността общува с останалите, как събира и
използва информацията, как взема решения и как
организира себе си. 

Въпреки че този модел и модела на Белбин са

разработени независимо един от друг, очевидно е
сходството между тях. С малки изключения припо-
криването е пълно. 

1.3. Система DISC 
Този модел е най-известният и използван от

трите. Системата DISC събира данни чрез обшир-
ни въпросници и ги представя графично на равни-
ще индивид и на равнище екип.

Основната идея е, че един балансиран екип
трябва да включва четири персонални стила, чиято
абревиатура дава наименованието на модела: дви-
жение (Drive), влияние (Influencing), стабилност
(Steadiness) и подчинение (Compliance) [6]. Из-
следванията показват, че тези четири стила на пер-
соналност присъстват в някаква степен във всеки
човек. Независимо че някой от тях е доминиращ,
важното е, че и четирите са представени.

Движение (Drive). Този стил на персоналност
(D) е характеристика на индивидите, които имат
високо равнище на възбудимост. Те са директни и
решителни и са ориентирани към резултати, по-
емане на риск и разрешаване на проблеми. Не-
прекъснато започват нещо и често се заемат с
твърде много неща наведнъж. Преуспяват в неру-
тинни дейности и обичат предизвикателствата.
Егото им е силно развито. Обичат да носят отго-
ворност, чувстват се най-добре при изпълнение на
разнообразни задачи и винаги търсят занимания,
които им предлагат възможности за професионал-
но развитие.

Влияние (Influencing). Индивиди, които попа-
дат в този стил на персоналност (I), са ориентира-
ни към хората. Те имат много позитивен мироглед,
чувство за хумор, оптимистични и емоционални
са, често са мотиватори за останалите и са добри в
преговорите. Обичат вниманието и приемането. Не
се интересуват от детайлите и предпочитат работ-
на среда, свободна от правила и регулации. В ре-
зултат на това те не са ориентирани към резултати-
те и често могат да разсейват вниманието си от за-
дачата.

Стабилност (Steadiness). Хора с този стил (S) са
отлични членове на екип, благонадеждни и спо-
собни да носят отговорност. Притежават силни
междуличностни умения и добре разрешават кон-
фликти. Те харесват стабилна и предвидима работ-
на среда и не обичат промяната, въпреки че ще се
адаптират, ако получат достатъчно време. С тях не
трябва да се безпокоите за никакви изненади.

Подчинение (Compliance). Тази персоналност
(С) е много подобна на предишната от гледна точка
на своята надеждност, но от различна перспектива.
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Индивидите са систематични и внимателни в ре-
зултат на своята аналитичност и склонност към от-
криване на доказателства. На тях може да се разчи-
та за качествени решения и високи стандарти във
всичко, което правят. Те искат всички факти и не
обичат несигурността или ситуации извън конт-
рол. Когато им се каже какво точно се иска от тях,
те са готови да действат без никаква допълнителна
намеса от страна на мениджъра.

Представените три модела са добре известни и
широко практикувани. Независимо от тяхната ва-
лидност и надеждност те имат един и същ недо-
статък от гледна точка на управлението на проек-
ти: характеристиките на проекта не се отчитат ка-
то фактор при балансирането на екипа. Естеството
на проекта е променлива, която определя каква ще
бъде относителната значимост на всяка от предста-
вените роли в проектния екип. 

Ефективността на проектния екип се влияе
също така от неговия размер. Въпреки че никой от
трите модела не го отчита, с нарастване на размера
екипът е склонен да губи своите характеристики
(споделено лидерство, взаимна отговорност, колек-
тивни резултати, активно включване в заседания-
та, директно оценяване на изпълнението) и приема
характеристиките на обикновена група (силен ли-
дер, индивидуална отговорност, индивидуални ре-
зултати, пасивно участие в заседанията, косвено
измерване на изпълнението). Katzenbach и Smith
дефинират екипа като "малък брой хора с допълва-
щи се умения, които са равностойно ангажирани с
някаква обща цел и подход към работата, за което
се чувстват взаимно отговорни."[3]  

Повечето изследователи твърдят, че екипите от
8 до 10 души са най-ефективни. Екипи от 15-20 ду-
ши също могат да бъдат ефективни, но имат склон-
ност да се разпадат на подекипи. Една група от 50 -
100 души няма почти никакъв шанс да функциони-
ра като екип. В този случай е уместно проектът да
се разглежда като програма, съставена от няколко
взаимнозависими проекта, всеки с размер на екипа
около 8 до 10 души. Проблемът е, че тази програм-
на структура ще изисква по-ефективна комуника-
ционна схема и допълнително управленско ниво, за
да се координират дейностите и резултатите между
проектите. 

2. Изграждане на екип според характеристики-
те на изпълнявания проект.

Както стана ясно, трите описани модела за
функциониране на екипа не вземат предвид харак-
теристиките на проекта. Предложените от тях роли
наистина са необходими за успеха на екипа, но в

никакъв случай не са достатъчно условие за фор-
миране на ефективен проектен екип.

Моделът за съгласуваност между проекта и
екипа (Project/Team Alignment model) комбинира
проекта, проектния екип и процеса на проектно
управление като динамични части на една система.
Тя може да бъде дефинирана в самото начало на
проекта и в хода на неговото изпълнение и измене-
ние също ще се приспособява и променя. В този
модел първоначалното дефиниране на проектния
екип изхожда от естеството, целите и характерис-
тиките на проекта. Когато някоя от характеристи-
ките на проекта се променя, проектният екип и
проектният процес ще трябва също да се променят,
за да се запази този баланс.

2.1. Основни положения.
Има четири основни положения, които лежат в

основата на този модел. Първото е свързано с ро-
левите модели на Белбин и Маргерисън; то пред-
ставя необходимите условия за успех на екипа.
Следващите три положения са свързани с проекта
и представят всички необходими и достатъчни ус-
ловия за успех на екипа. Тези четири условия са
елементите на една динамична система, която, ко-
гато е съгласувана, създава балансирания проектен
екип.

Условие 1: Има специфични ролеви предпочи-
тания, които трябва да присъстват във всеки успе-
шен проектен екип и които са независими от про-
фила на проекта (необходими, но не достатъчни
условия). Поне един член на екипа трябва да бъде
предразположен към всяка от деветте роли. Члено-
вете на екипа може да предпочитат повече от една
роля, а може да има и повече от един човек за ро-
ля. Размерът на екипа може да е по-голям или по-
малък от 9 души по-малкият е за препоръчване.
Когато екипът достигне 15 души, той е склонен
към дисфункционалност. Когато надвиши 25,
екипът започва да приема характеристиките на
група и членовете са склонни да формират по-мал-
ки работни групи, които сами по себе си стават
екипи. В най-лошия случай екипът напълно деге-
нерира и се превръща в тълпа. 

Условие 2: Характеристиките на проекта опре-
делят типа на управленския процес, който ще се
използва. Няма универсална методология. Без-
смислено е един съвсем малък, познат и прост про-
ект да бъде управляван по същия начин, както един
голям и сложен проект. Да се игнорират тези раз-
личия и да се прилага една и съща методология на-
всякъде, е просто загуба на ресурси и време. 

Условие 3. Характеристиките на проекта опре-
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делят профила на успешния проектен екип. Със
сигурност има някои роли и оттук поведенчески
характеристики, които всеки екип трябва да прите-
жава, за да работи, но също така има и други ха-
рактеристики, чиято специфика се определя от ти-
па на проекта. Например, ако на един екип, съста-
вен от аналитични, концептуално и креативно на-
строени хора, се възложи проект, изискващ прила-
гане на добре известни процедури, това би било
голям риск. Членовете на екипа ще търсят възмож-
ности да бъдат иновативни при решаването на
несъществуващи проблеми, вместо да се фокуси-
рат просто върху прилагането на съответната про-
цедура. Нито моделът на Белбин, нито на Марге-
рисън отчитат тази вариация между проектите.

Условие 4: Профилът на успешния проектен
екип не остава постоянен през целия живот на про-
екта. Това условие следва съвсем естествено от
предходното. Проектът приема различни характе-
ристики, когато прогресира в хода на жизнения си
цикъл. При това не става въпрос само за техничес-
ките умения (които очевидно са различни), а за
персоналните и междуличностните. Уменията за
взаимодействие с клиента, за управление на кон-
фликти, за вземане на решения и за разрешаване на
проблеми варират през различните фази. 

Очевидно профилът на идеалния екип не оста-
ва постоянен през живота на проекта. Същевре-
менно рядко проектният мениджър има лукса да
променя състава на екипа винаги, когато целта на
проекта се модифицира или той прогресира в дру-
ги фази от своето развитие. Изходът е да се проме-
ня профилът на проектния екип чрез преразпреде-
ление на задачите, т.е. препозициране на членове-
те с оглед използване на  техните силни страни и
минимизиране на техните слабости. 

2.2. Система П4. 
Тези четири условия идентифицират четири

взаимодействащи си части, които се комбинират в
т.нар. Система П4:

- проектна целева рамка (Project scope) 
- профил на проекта (Project profile) 
- профил на екипа (Profile of the team)
- процес на проектно управление (Project man-

agement process).
Четирите части са функционално зависими ед-

на от друга и когато са правилно съгласувани, тази
система е в баланс. Ако някой от елементите се
промени, системата излиза от баланс и е необходи-
мо изменение в една или повече други части, за да
се възстанови балансът. Една промяна в бизнес
средата (поява на нов конкурент на пазара, въвеж-

дане на нова технология и т.н.) може да наложи
промяна в целта на проекта или профила на екипа
или дори процеса на управление на проекта. Всяка
от тези промени ще причини дисбаланс и ще пре-
дизвика изменения в другите части на системата в
опит да се върне към балансирано състояние. 

2.2.1. Целева рамка на проекта.
Целевата рамка на проекта се дефинира в хода

на обсъжданията и споразуменията между възло-
жителя и изпълнителя. В резултат на това взаимо-
действие се постига съгласие и общо разбиране от-
носно бъдещите дейности по проекта. Това се до-
кументира в т.нар. целева рамка на проекта, която
е еквивалентна на Project Overview Statement,
Scoping Document, Document of Understanding, Pro-
ject Initiation Document, или Statement of Work.

Целевата рамка на проекта не е константа, а се
променя в резултат на променящи се пазарни усло-
вия, технологии или други. Какъвто и да е сти-
мулът за тази промяна, тя определено се отразява
върху профила на проекта, може да засегне профи-
ла на успешния екип и при редки обстоятелства
повлиява върху целия процес на управление на
проекта.

2.2.2. Профил на проекта.
Профилът на проекта се получава от целевата

рамка. Това е напълно автоматизиран процес, кой-
то се прави от т.нар. TeamArchitect. Team-Architect
е електронна система за вземане на решения, коя-
то приема като ресурс описание на целевата рамка
и произвежда като резултат профила на проекта.
Не изисква специфичен формат на описанието. До-
бри резултати се получават от документи с около
300 думи (около една печатна страница информа-
ция).

Когато проектът се придвижва през своите фа-
зи, обикновено е полезно всяка фаза да се профи-
лира независимо. Получените профили на фазите
са различни един от друг и често съдържат
допълнителна информация във връзка с подобря-
ване ефективността на екипа, която не може да
бъде извлечена от общия профил на проекта.

2.2.3. Профи на екипа.
Профилът на проектния екип се получава от

оценките на всеки член на екипа. Тези оценки мо-
же да включват профили на уменията и компетен-
циите, стилове на мислене, стилове за разрешава-
не на проблеми и стилове за управление на кон-
фликта.

2.2.4. Процес на проектно управление.
Проектите варират по отношение на риска,
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продължителността, общите разходи, технология-
та, ефекта върху организацията и др. В някои слу-
чаи проектът е много прост и повтарящ се и изис-
ква използването на минимална част от процеса на
проектно управление. Проекти, които са много
комплексни и носят голям риск, изискват използва-
нето на целия процес на проектен мениджмънт. С
други думи, процесът на управление трябва да
бъде приспособен към проекта и трябва да бъде из-
бран, защото е полезен за проектния мениджър и
екипа; тоест всички части са в баланс помежду си. 

2.3. Жизнен цикъл на проекта.
Независимо от спецификата на процеса за про-

ектно управление той винаги ще се подчинява на
стандартния жизнен цикъл. Има няколко варианта
за представяне жизнения цикъл на проектно уп-
равление. Един от тях е 5-фазният модел, описан
по-долу.

1) Въвеждаща фаза (Initiating Phase).
Една от първите задачи на проектните ме-

ниджъри е да дефинират работата, която трябва да
бъде свършена в тяхната област на отговорност.
Точно същата задача се отнася и за управлението
на хората. Но за разлика от управлението на проек-
та първоначалната фаза при управлението на хора-
та е много неформална.

За проектния мениджър, дефинирането на
бъдещите задачи е предварителна и важна фаза от
жизнения цикъл на проекта. В тази фаза възложи-
телят (известен също като клиент) и проектният
мениджър постигат съгласие относно няколко важ-
ни аспекта на проекта. Независимо от използвания
формат всяка успешна въвеждаща (стартова) фаза
отговаря на 5 основни въпроса:

- Какъв е проблемът или възможността, към
която се насочва? 

- Каква е целта на проекта?
- Какви подцели трябва да се достигнат, за да

се реализира целта? 
- Как ще се определи дали проектът е успешен?
- Има ли някакви предпоставки, рискове или

препятствия, които могат да повлияят върху успе-
ха на проекта?

Въвеждащата фаза задава целевата рамка на
проекта. Тя формира критериите, въз основа на ко-
ито се решава дали определена функция или харак-
теристика е в обхвата на целевата рамка. Освен то-
ва тя се използва за създаване профила на проекта.

Целевата рамка на проекта може да се променя
по множество причини; понякога далеч по-често
отколкото проектният мениджър би желал. Това

може да се дължи на нещо, което клиентът е забра-
вил да включи в документа с изискванията, промя-
на в бизнес приоритетите, която трябва да бъде от-
разена в проекта, достъпност на някаква нова тех-
нология, процеса на учене, съдържащ се в самата
проектна работа.

Проектният мениджър трябва да реагира на
промените чрез документиране на алтернативни
насоки за действие и съответните им последствия
върху плана на проекта. Алтернативните курсове
на действие ще засегнат проектния екип. Една зна-
чителна промяна в целевата рамка ще промени
профила на проекта и оттук профила на проектния
екип. Тъй като основната идея е да се поддържа ба-
ланс между проекта, проектния екип и процеса на
проектно управление, всяка промяна в една от ча-
стите ще изисква компенсираща промяна в един
или повече от останалите компоненти с цел да се
възстанови баланса.

2) Планова фаза (Planning Phase).
Плана на проекта е задължителен. Той не само

е "пътната карта", по която ще се движи работата,
но също така е и средство за вземане на решения.
Планът предлага различни възможни подходи, гра-
фици и ресурсни ограничения, от които проект-
ният мениджър може да подбере най-добрата ал-
тернатива. Посочва ясно задачите, които трябва да
бъдат извършени, защо те са необходими, кой как-
во ще прави, кога ще бъде завършено, какви ресур-
си ще бъдат нужни и какви критерии трябва да
бъдат изпълнени, за да бъде проектът смятан за
завършен и успешен. Освен това съдържа решения
във връзка с типовете човешки ресурси, които ще
бъдат необходими, за да се разпределят отговорно-
стите на отдела. Това означава идентифициране на
типовете необходими умения и броя хора, прите-
жаващи тези умения.

Разработването на плана на проекта носи поне
три ползи. 

Планирането намалява несигурността. Въпре-
ки че не може да се очаква изпълнението на проек-
та да протече точно според плана, планирането на
работата  позволява да се предвидят вероятните
последици и да се заложат необходимите кориги-
ращи мерки.

Планирането повишава разбирането. Самият
акт на планиране осигурява по-добро разбиране за
целите и подцелите на проекта. Дори да не влезе в
употреба, той все пак упражнява плановите уме-
ния на мениджъра.

Планирането подобрява производителността.
След като се дефинира планът на проекта и необ-
ходимите ресурси за неговото изпълнение, става
възможно структурирането на работата във време-
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то с оглед възползване от наличните ресурси. Па-
ралелното (едновременното) изпълнение на зада-
чите позволява да се съкрати общата продължи-
телност на проекта и да се максимизира използва-
нето на ресурсите в по-висока степен в сравнение
с последователното.

Ако проектният мениджър не познава парамет-
рите на проекта, той няма да може да оцени него-
вия прогрес и да прецени кога проектът е
завършен. Планът също така осигурява база за
оценяване на извършената работа спрямо планира-
ната.

Един план винаги е динамичен и когато се про-
меня, това се отразява върху профила на ефектив-
ния проектен екип от гледна точка на специфични-
те комбинации от умения, които са необходими за
неговото изпълнение. 

3) Стартова фаза (Launching Phase).
Стартирането на проектния план е равносилно

на упълномощаване на персонала, така че всеки
член да знае какво се очаква от него, как да
извърши работата и кога да я завърши. Тази фаза
включва пет стъпки. Освен организирането на хо-
рата, които ще работят върху проекта, от проект-
ния мениджър се очаква да:

първо: идентифицира специфичните ресурси
(хора, финанси, материали и пари), които ще бъдат
необходими за изпълнение на работата, дефинира-
на в плана;

второ: установи оперативни правила за функ-
циониране на екипа;

трето: изготви графици на дейностите със спе-
цифични дати за начало и край;

четвърто: възложи дейностите на служителите;
пето: стартира изпълнението на плана.
Стартирането на плана има минимално влия-

ние върху профила на проектния екип, но го изпол-
зва по множество начини. Например екипът тряб-
ва много рано да реши как ще взема решенията и
ще разрешава конфликтите. Това идентифицира
неговите силни и слаби страни, така че проектният
мениджър може да планира как да се справи ефек-
тивно със ситуациите, които възникват.

4) Контролна фаза (Monitoring Phase).
Графикът на проекта се създава като част от

плановия процес. Той показва:
- какво трябва да бъде свършено в проекта;
- кога трябва да бъде изпълнена всяка задача; 
- кой е отговорен за нейното изпълнение;
- какви продукти се очакват като резултат от

завършването на проекта.
Без значение колко внимателен е екипът, кога-

то създава плана, почти е сигурно, че проектната
работа няма да върви според него. Графиците се
изплъзват - това е реалността на проектния ме-
ниджмънт. Проектният мениджър трябва да разпо-
лага със система, която непрекъснато да следи про-
греса на проекта (или неговата липса) и съответно
да приспособява плана. Системата за мониторинг
обобщава извършената работа спрямо плана и
също така гледа напред, за да предупреждава за по-
тенциални проблеми.

Мониторингът и използването/развитието на
екипа са тясно свързани. Възникват събития (изо-
ставане от графика, загуба на член от екипа, значи-
телна промяна в изискванията на клиента, непред-
видена промяна в пазара и др.) и проектният екип
трябва да реагира с подходящи корективни дей-
ствия. Може да се изисква преразпределение на за-
дачите между членовете или допълнително обуче-
ние. В тези ситуации профилът на проектния екип
е безценно средство за вземане на решения от про-
ектния мениджър.

5) Заключителна фаза (Closing Phase).
Приключването на един проект е формално

средство за сигнализиране края на проектната ра-
бота и доставяне резултатите на клиента. При уп-
равлението на хора еквивалентното действие е да
се сигнализира края на задачата с някакъв знак за
завършване и да се възложи друга задача на инди-
вида.

Заключителната фаза оценява какво се е случи-
ло по време на проекта и осигурява историческа
информация, която да се използва при планиране-
то и изпълнението на следващи проекти. Тази ин-
формация най-добре се съхранява в документ, на-
речен project notebook. Максимално полезено е то-
зи документ да е в електронна форма, за да бъде
лесно да се възстановява и обобщава информация-
та за проекта и да се използва при планирането на
текущите проекти. Всяко добро приключване дава
отговори на следните въпроси:

- Отговарят ли резултатите от проекта на очак-
ванията на възложителя? 

- Отговарят ли резултатите на очакванията на
проектния мениджър?

- Изпълнил ли е проектният екип проекта спо-
ред плана? 

- Събрана ли е информация, която може да бъде
полезна за следващи проекти?

- Колко добре е работила методологията за уп-
равление на проекта и доколко проектният екип се
е придържал към нея?

- Каква е ползата и поуката от този проект?
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Заключителната фаза е много важна за управ-
лението на проекта, но за съжаление често се пре-
небрегва или пропуска от мениджмънта. Вместо
да й посвети достатъчно време, проектният ме-
ниджър често се намира под натиск да стартира
следващия проект, защото той вече изостава от
своя график. 

2.4. Жизнен цикъл на екипа.
Както проекта, така и екипът има свой жизнен

цикъл. Той се състои от четири взаимнозависими
части: оценка, формиране, развитие и разпределе-
ние. Тези части не трябва да се бъркат с фазите на
формиране, сблъсък, нормиране и изпълнение,
през които един екип еволюира. Фазите описват
развитието на една специфична група от хора и
превръщането й във високосъвършен екип. Жизне-
ният цикъл на екипа се фокусира върху това кой
трябва да бъде включен в него, защо и какъв при-
нос ще направи за общата работа. След като се от-
говори на тези три въпроса, може да се стартира
еволюцията на екипа през четирите посочени ета-
па.

Това е нов начин на мислене за екипа. По тра-
диция членството в екипа се определя от това как-
во индивидът може да донесе на проекта от гледна
точка на притежаваните от него технически уме-
ния. Новият подход е да се постави екипът във фо-
куса на вниманието, а членството в него да се ба-
зира на това как отделният индивид допринася за
съгласуването между екипа и проекта. Чрез фоку-
сиране върху индивида може да се подбере екип от
много способни и опитни индивиди, но да се полу-
чи екип, който се разминава сериозно със своя про-
ект. Чрез фокусиране върху постигането на съгла-
суваност между екипа и проекта може да се
формира екип от разнообразни умения и опит и да
се получи екип, тясно съгласуван с проекта си. Раз-
ликата е едва доловима, но значима. 

Преди съчетаването на двата жизнени цикъла
са необходими малко повече детайли относно
функционирането и взаимодействието между че-
тирите части на жизнения цикъл на екипа.

Създаването на ефективен проектен екип пре-
минава през четири фази:

- етап оценка - установяване профила на екипа; 
- етап формиране - събиране на екипа;
- етап развитие - опит да се извлече максимал-

ното от уменията и компетенциите, с които разпо-
лага екипа;

- етап разгръщане - разпределяне и преразпре-
деляне на членовете между задачите в хода на дви-
жението на проекта през неговия жизнен цикъл.

Всеки проектен мениджър трябва да премине
през тези четири фази, независимо от ограничени-
ята, които организацията поставя върху формира-
нето на екипа. 

1) Оценяване.
Това е етапът на събиране на информация. С

помощта на множество инструменти за оценка се
профилира всеки потенциален член на екипа.
Възможно е тази информация да е събрана по-рано
и предоставена на проектния мениджър в момента
на селектирането на екипа. Когато данните се
събират по време на проекта, това означава, че фа-
зите на оценяване и на формиране ще протичат па-
ралелно.

Първата стъпка е индивидуалното оценяване и
включва събиране на данни за кандидатите в ре-
сурсната банка, които са налице за работа върху
проекта. Оценяването включва установяване сти-
лове на мислене, стилове на учене, стратегии за
управление на конфликти, умения и компетенции.

На равнище индивид оценяването може да
предхожда или да следва формирането на екипа.
Ако е предварително, то обикновено е резултат от
стремежа на организацията да оцени всички по-
тенциални членове на проектни екипи по множес-
тво критерии. Ако следва фазата на формиране, то
обикновено е резултат от формиране на екипа въз
основа на разполагаемите наличности или заради
ограничени човешки ресурси. На равнище екип
оценяването обикновено следва етапа на формира-
не на екипа.

Оценяването на екипа е втората стъпка в тази
фаза. Тук вече групата е събрана.

В повечето организации проектният екип се
формира въз основа единствено на наличността и
техническите умения. Членовете може да са имали
малка възможност да работят заедно като екип
върху предишни проекти. В една хаотично събра-
на група всеки има собствено мнение, върши не-
щата по своя си начин и със собствено темпо. Не се
чувства отговорен пред никой друг в екипа. Съпро-
тивлява се да бъде организиран. 

За да се изгради екипът, е необходимо данните
от индивидуалните оценки да бъдат обобщени на
ниво екип и резултатите оценени. Целта е да се из-
готви стратегия за развитие и оползотворяване на
всеки член на екипа, така че да може да бъде из-
ползван по най-добрия начин. Резултатите от оце-
няването на екипа трябва да бъдат споделени и от-
крито обсъдени на първоначалните заседания на
екипа. Членовете трябва да се чувстват удобно, да
бъдат откровени и директни във взаимоотношени-
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ята помежду си. Нереалистично е да се очаква
формиране на истинска екипна среда при
отсъствието на доверие и откритост.

2) Формиране.
Това е фазата, в която се подбират членовете на

екипа. Съществуват множество възможности за
тази фаза. При фиксирания вариант членовете на
екипа са били определени предварително.
Обстоятелствата, наличността, размерът на
ресурсната банка, времето и други променливи
вероятно са диктували избора и са оставили малка
или никаква възможност за приспособяване.
Другата крайност е абсолютно променлив състав
на екипа. Проектният мениджър е свободен да
избира и назначава всеки член на екипа.
Организацията осигурява подкрепа и
инфраструктура, в рамките на която се случва този
процес.

Между тези две крайни позиции има различни
варианти. За съжаление най-вероятната ситуация е
тази, при която членовете на екипа се получават
наготово от проектния мениджър и той трябва да
постигне най-доброто с тях.

3) Развитие.
Тук е моментът да се обърне внимание на нуж-

дите от развитие на екипа. Ако проектният ме-
ниджър сам е селектирал екипа си, ще има малка
нужда от развиване уменията на членовете.  Уси-
лията му ще бъдат насочени към възлагане на спе-
цифични задачи на членовете на екипа въз основа
на демонстрираните умения и предпочитания.

Но ако проектният мениджър получава нагото-
во всички или повечето от членовете на своя екип,
то вероятно ще възникнат проблеми. Той ще тряб-
ва да оцени силните и слаби страни на всеки член
от екипа от гледна точка нуждите на проекта и да
направи най-доброто разпределение на задачите.
До степента, в която ще има възможност да обуча-
ва екипа си на работното място или извън него, той
ще трябва да планира кой ще бъде обучаван, в как-
во и кога. 

4) Разпределяне.
В тази фаза екипът е формиран и всички

планове за развитие на членовете са изготвени или
реализирани. Сега предстои определянето на
специфичните задачи или участието на всеки
индивид в проекта.

Доколкото е възможно, проектният мениджър
се опитва да избегне слабостите и да използва най-
доброто от екипа. Въз основа на резултатите от ин-
дивидуалното оценяване задачите или работата се
разпределя подходящо между членовете.

2.5. Основни етапи в модела.
Този модел използва жизнения цикъл на про-

ектно управление и жизнения цикъл на екипа и ги
комбинира в шест фази[5]. 

Фаза I: Установяване профила на проекта
В тази фаза се анализира документът, предста-

вящ целевата рамка на проекта и се получава него-
вият профил. Профилът описва основните харак-
теристики на проекта, които евентуално ще бъдат
свързани с характеристиките на проектния екип.
Един проектен екип ще бъде ефективен, само ако е
формиран с оглед типа на проекта, който има да
изпълнява.

Фаза II: Установяване профила на идеалния
проектен екип.

Профилът на идеалния екип се извлича от про-
фила на проекта. В определен смисъл създаването
на идеалният екип е еквивалент на проектирането
на системата. Успешното изпълнение на проекта е
функцията, която се очаква да бъде изпълнена от
системата, а идеалния екип е системата, която мо-
же да изпълни тази функция. Профилът на проек-
та може да се разглежда като усреднен профил на
проектния екип. Използва се инструмент, наречен

the Herrmann Brain Dominance Instrument
(HBDI)[7] за събиране на данни за всеки индивид,
който ще участва в идеалния проектен екип, изчис-
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лява се средният резултат за екипа във всеки от че-
тирите квадранта и се начертава профила. Получе-
ната графика е същата като профила на проекта.
Въпреки че е почти невероятно да бъде формиран
този идеален екип, все пак вниманието се насочва
към опита да се получи най-доброто от наличните
ресурси на проекта.  

Фаза III: Формиране на реалния проектен екип.
При формирането на действителния проектен

екип има две крайни ситуации. Първата и най-мал-
ко вероятна е, когато проектният мениджър наис-
тина има лукса да избере членовете на екипа си.
Втората, и най-често срещана, е ситуацията, в
която съставът на екипа е даденост. 

Фаза IV: Определяне на несъответствието меж-
ду проекта и реалния проектен екип.

Профилът на проекта може да се използва като
шаблон на идеалния екип, с който да се сравни
профилът на действителния екип. Чрез въвеждане
на промени в състава на реалния екип е възможно
неговият профил да се приближи към този на иде-
алния. Процесът на приспособяване продължава,
докато не са възможни никакви по-нататъшни
допълнителни подобрения в действителния екип.
Този екип става системата, която ще реализира
функцията на успешното изпълнение на проекта. 

Когато състава на екипа е фиксиран (зададен),
се търсят стратегии за развитие на членовете вме-
сто за промяна на участниците. 

Фаза V: Планиране и реализация на стратегия
за управление на несъответствието.

Има две стратегии за управление на несъответ-
ствието: развитие и разпределение.  Развитието
(Development) протича първо на равнище екип и
след това на равнище индивид. Фокусът на тези
стратегии е върху стиловете за вземане на реше-
ния, за разрешаване на проблеми, за управление на
конфликти, умения и компетенции в екипа. На рав-
нище екип стратегията е временно увеличаване
размера на екипа за коригиране на разминаването.
В големи организации може да има множество
възможности за това, но в по-малките организации
изборът може да е много ограничен. След като се
използват всички възможности за увеличаване на
екипа, се пристъпва към стратегии за развитие на
равнище индивидуален член на екипа.

След като се реализират колкото е възможно
повече стратегии за развитие на равнище екип, се
преминава към стратегии на индивидуално равни-
ще. Тук фокусът е върху индивидуални обучаващи
програми за по-нататъшно елиминиране на всички
останали несъответствия. В зависимост от

продължителността на проекта някои от тези стра-
тегии може да не са достатъчно навреме реализи-
рани, за да бъдат от полза. 

Следващото средство е разпределението
(deployment). 

Фаза VI: Поддържане на съгласуваност между
екипа и проекта през живота на проекта.

След уточняване състава на екипа и стратегите
за развитие и разпределение стартира работата по
проекта. Началото на Фаза VI от жизнения цикъл
на екипа съвпада с началото на жизнения цикъл на
проектно управление. Когато проектът се променя
и прогресира през своите пет фази, нуждите му се
променят, а също така и неговият профил. Новият
профил на проекта ще предизвика кореспондира-
щи промени в профила на идеалния екип и оттук в
профила на реалния екип, който е най-подходящ.
От гледна точка на жизнения цикъл на проектния
екип, това създава обратна връзка от Фаза VI към
Фаза IV. В този случай Фаза IV ще преоцени не-
съответствието, което сега е различно от предиш-
ното. След това, придвижвайки се към Фаза V,
стратегията ще бъде съответно преразгледана и
Фаза VI ще продължи, докато възникне следваща-
та промяна в проекта и цикълът се повтори още
веднъж.

Фаза VI подчертава факта, че проектните еки-
пи са динамични системи. Когато проектът се при-
движва през петте си фази, неговите нужди се про-
менят. За да се поддържа екипа в съответствие
спрямо проекта, неговият профил и/или разпреде-
лението на членовете на екипа може също да се
нуждаят от промяна. 

Двата жизнени цикъла са тясно свързани и за-
висими един от друг. Резултатът от въвеждащата
фаза е документ, съдържащ целевата рамка, т.е.
описанието на проекта. Този документ е ресурс(A)
за процеса, който ще създаде профила на проекта.
Профилът на проекта е ресурс (B) за процеса, кой-
то установява профила на идеалния проектен екип.
Този профил е просто разширено виждане за про-
фила на проекта, но с фокус върху проектния екип.
Въз основа на този идеален профил (C) може да се
формира реалният проектен екип. В тази точка се
виждат два паралелни прехода. Екипът се движи
към (D1) - плановата фаза, и се прави оценка на не-
съответствието между действителния и иеалния
екип (D2). Тази оценка намира резултат в стратеги-
чески план за управление на несъответствието (E).
Стратегическият план включва също така алтерна-
тиви за развитие и разпределение. Този план и пла-
на на проекта са ресурс за стартовата фаза (F and
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G).
Представеният модел за съгласуваност между

екипа и проекта подчертава идеята, че ефектив-
ността на всеки проектен екип е в тясна връзка с
естеството на работата, която трябва да бъде
извършена по съответния проект. Всеки проект се
отличава със свой уникален профил и неговото
изпълнение изисква преди всичко екип със съот-
ветващ профил, при това не само от гледна точка
на необходимите технически умения, а и на умени-
ята, свързани с вземането на решения, разрешава-
нето на конфликти, междуличностните взаимодей-
ствия и т.н.
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Инвестиции
в човешки
капитал:
Възвръщае-
мост 
на висшето 
образование
за индивида и
икономиката
Диана Съботинова
БСУ

О бразованието е важна предпоставка за
способността на индивида да увеличава

собствените си доходи, да избягва риска от безра-
ботица, да се радва на по-добро здраве. За иконо-
миката по-високо образованото население означа-
ва не само по-бърз икономически растеж, резултат
от по-високата производителност на труда, но и
стабилно демократично общество, в което
престъпността значително намалява.

Понятието "човешки капитал", въведено от Те-
одор Шулц (1961) и доразвито от Гари Бекер
(1964), е свързано с придобиването на умения и
познания, които увеличават стойността на индиви-
да на пазара на труда. Човешкият капитал включва
вродените способности и талант, а опитът, обуче-
нието и образованието са трите главни механизма
за увеличаването му. Образованието води до уве-
личена производителност на труда, която освобож-
дава ресурси за създаване на нови технологии, но-
ви производства и стимулира икономическия рас-

теж. Инвестиции в човешки капитал са преките и
алтернативни разходи за създаване и повишаване
на образователното и квалификационното равни-
ще на индивида. 

Нормата на възвръщаемост на инвестициите
във висше образование може да се разглежда като
частна и обществена, в зависимост от това дали
ползите и разходите са свързани с индивида или
обществото като цяло. Инвестицията във висше
образование би била предприета единствено, ако
нормата й на възвръщаемост е по-висока от пазар-
ния лихвен процент. Целта ни е да покажем начи-
ните за изчисляване на възвръщаемостта на вис-
шето образование за индивида и икономиката. До-
като при изчисляването на частната норма на
възвръщаемост икономистите са достигнали до
консенсус, не стоят така нещата с изчисляването
на обществената норма на възвръщаемост. При-
носът на човешкия капитал към националния ико-
номически растеж е предмет на значителен брой
теоретични изследвания. Тук ще споменем счето-
водния модел на растежа, в чиято основа е моделът
на Робърт Солоу (1957), както и новите теории за
растежа. 

ПОЛЗИ ОТ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНДИВИДА.

Образованието е в пряка връзка с производи-
телността на труда на индивида, а оттам и с равни-
щето и разпределението на доходите в обществото.
Важна мотивация за индивида да инвестира във
висше образование е осезателната разлика в дохо-
дите на индивидите с различно равнище на образо-
вание. Разликата в доходите се дължи не само на
по-високата работна запалата, но и на удължаване-
то на времето, през което индивидът участва на па-
зара на труда. Рискът от безработица намалява с
повишаване на образованието, а това води до по-
голяма сигурност на работното място, по-слабо те-
кучество и по-бързо нарастване на доходите. Обра-
зованието променя качеството на живота и по на-
чин, за който рядко се замисляме. Индивидите с
по-високи доходи са инвестирали в себе си, а доб-
рото здраве и дългият живот са най-добрата грижа
за тази инвестиция. На стремежа към добро здра-
вословно състояние трябва да се гледа като на ин-
вестиция за поддържане на човешкия капитал. За-
това и по-високо образованите често са и по-здра-
ви. 

Ако образованието носи всички изброени пол-
зи за индивида, то защо всички не продължават об-
разованието си в университет? Решението да се от-
иде в университет, вместо да се започне работа,
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е инвестиционно решение, съпътствано както
от ползи, така и от разходи. Основните елемен-
ти при вземането на това решение са разходите
и ползите за индивида.

Частните разходи включват:
- съществуващите преки разходи за следване

в университет (такси, учебници и т.н.); 
- отиването в университет включва също та-

ка и алтернативни разходи - по-късно излизане
на пазара на труда. Алтернативните разходи са
пропуснатите доходи на индивида за времето,
прекарано в университета.

- непарични разходи - много студенти не
обичат да слушат отегчителни лекции, да
присъстват на семинари, да се явяват на изпити.

Частните ползи включват:
- парични ползи - след завършването на уни-

верситета доходите значително нарастват
- непарични ползи - за студентите, които из-

питват удоволствие от получаването на нови
знания, от срещите с различни хора и идеи, го-
дините в университета са едни от най-вълнува-
щите в техния живот. За тях непаричните ползи
превишават непаричните разходи.

Всички тези разходи и ползи трябва да бъдат
съпоставени при вземането на инвестиционно
решение дали да се придобие образование в
университет. Колкото по-голямо нарастване на
доходите се очаква да предизвика дипломата от
университета, толкова по-привлекателно става
да се инвестира в придобиването й и толкова
по-голям брой индивиди ще направят тази ин-
вестиция. Нарастването на таксата за обучение
или други преки разходи ще породят тенденция
към намаляване броя на записалите се в универ-
ситет, а оттам и към намаляване предлагането
на труд от хора с висше образование, което ще
се прояви след няколко години. Нарастването на
разходите по заемите за обучение в университет
също ще намали броя на постъпващите, както и
прогресивното данъчно облагане на бъдещите
доходи. Рецесията намалява алтернативните
разходи и стимулира образованието, като уве-
личава броя на записалите се в университет.
Съществува също така връзка между продължи-
телността на образованието и степента на дифе-
ренциация на доходите между средното и вис-
шето образование: колкото продължителността
на обучение е по-малка, а различията в запла-
щането за различно равнище на образованието
са по-големи, толкова повече нарастват стиму-
лите за получаване на университетска диплома.

Изчисляване на частната норма на
възвръщаемост от висше образование

Отчитайки единствено паричните разходи и
ползи, струва ли си да получим висше образова-
ние? За да изчислим това, трябва да намерим
начин да изчислим разходите и ползите. Основ-
ната трудност при сравняването им е, че разхо-
дите възникват по-рано във времето от ползите.
По-късно получените ползи по принцип са по-
малко ценни от днешна гледна точка, отколкото
по-ранните, така че не можем просто да си за-
дадем въпроса дали общите ползи са по-големи
от общите разходи. Трябва да потърсим начин,
за да определим дали образованието в универ-
ситет се изплаща. 

Разглеждаме разходите като инвестиция, ко-
ято се изплаща в бъдеще под формата на дохо-
ди, получавани години по-късно. Тогава си за-
даваме въпроса какъв трябва да бъде лихвеният
процент при даден размер на инвестираните
средства, за да се получат доходите, които в
действителност получаваме. Следователно нор-
мата на възвръщаемост на една инвестиция ще
бъде лихвеният процент, който изравнява
осъвременената стойност на бъдещите
постъпления от тази инвестиция с текущите
разходи за нея. Това е нормата на възвръщае-
мост на инвестиците във висше образование за
индивида (норма на възвръщаемост на пожизне-
ната рента, която струва V лева и носи R лева
годишно).

Норма на възвръщаемост = (годишен доход /
инвестиционни разходи) x 100 = (R/V) x 100.

Тя показва максималното равнище на лихве-
ния процент, при което индивидът би инвести-
рал в образование.

На базата на нормата на възвръщаемост мо-
жем да изведем следното правило:

- ако нормата на възвръщаемост е по-висока
от лихвения процент - решението за инвестиция
е обосновано;

- ако нормата на възвръщаемост е по-ниска
от лихвения процент - не инвестираме.

Колкото по-висока е нормата на възвръщае-
мост, толкова по-успешна е инвестицията от
финансова гледна точка.

В таблица 1 са представени данни за частната
норма на възвръщаемост на висшето образова-
ние, изчислени въз основа на доходите преди об-
лагане с данъци.

Частната норма на възвръщаемост на уни-
верситетското образование е по-висока от нор-
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мата на възвръщаемост на другите активи, което
показва, че инвестицията в човешки капитал е ат-
рактивен начин за всеки да гради благосъстояние. 

ПОЛЗИ ОТ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИКОНОМИКАТА.

Ползите за икономиката от повишеното обра-
зование трябва да бъдат оценявани въз основа на
обществената норма на възвръщаемост. Тя отраз-
ява разходите и ползите за обществото от инвести-
циите във висше образование. Обществените раз-
ходи включват:

- преките разходи за осигуряване на висшето
образование от страна на държавата;

- алтернативните разходи на хората, които не
участват в производството на блага за времето на
обучение в университета.

Обществените ползи включват:
- увеличената производителност на труда,

свързана с увеличаването на брутния вътрешен
продукт в резултат на инвестициите във висше
образование, водеща до по-висок икономически
растеж;

- непарични ползи - по-демократично обще-
ство, по-ниска престъпност, по-висока култура.

Докато преките обществени разходи са
известни, то информация за пълния обем
обществени ползи е по-трудно достъпна.
Възможността за увеличаване на икономическия
растеж в резултат на външните (вторични) ефекти,
свързани с образованието, предполага, че има
положителни производствени външни ефекти.
Например по-високо образованите индивиди във
фирмата повишават не само своята
производителност, но и тази на по-ниско
образованите си колеги. Обществото печели от
инвестициите в образованието и поради факта, че
се променя качеството на пазарната среда - по-
високо образованите са по-адаптивни, а
безработицата ги засяга по-слабо. Образованието
помага за развитие на гражданското общество, за
политическите процеси и тяхната ефективност.
Повишавайки икономическия статус на
семейството, образованието подобрява не само
възможностите за израстване на по-здраво
поколение, но и шансовете на следващото

поколение също да получи добро образование. В
общество от високообразовани индивиди се
стимулира откривателството, изобретателството и
науката. Решаваща е ролята на човешкия капитал в
успешното въвеждане и ефективното адаптиране
на технологичните и организационни промени в
икономиката.

Изчисляване на обществената норма на
възвръщаемост от висше образование.

За да изчислим обществената норма на
възвръщаемост от висше образование предполага-
ме, че всяко повишение на заплащането в резултат
на по-високо образование е в отговор на повише-
ната производителност на труда. В този случай об-
ществената норма на възвръщаемост е по-ниска от
частната норма на възвръщаемост, отразявайки
факта, че обществените разходи за образование са
по-високи от частните разходи. Трудностите при
изчислението на обществената норма на възвръща-
емост възникват поради факта, че положителните
външни ефекти е трудно да бъдат измерени. Пора-
ди това повечето опити да се измери количествено
обществената норма на възвръщаемост не включ-
ват външните ефекти и данните просто се приспо-
собяват към частната норма на възвръщаемост
чрез включването на всички преки разходи за об-
разование и използване на брутните, а не нетните
доходи. 

В таблица 2 са представени данни за обществе-
ната норма на възвръщаемост на висшето образова-
ние, изчислени въз основа на тясната дефиниция за
обществена норма на възвръщаемост, която изключ-
ва положителните външни ефекти на образованието. 

Теории за връзката между образованието и
икономическия растеж.

Приносът на човешкия капитал към нацио-
налния икономически растеж на макроикономи-
ческо равнище е предмет на значителен брой как-
то теоретични, така и емпирични изследвания.
Още откакто Адам Смит изследва причините за
богатството на народите, икономистите проявя-
ват интерес към различните фактори, водещи до
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Таблица 1. Частна норма на възвръщае-
мост на висшето образование, 1999-2000.   

Таблица 2. Обществена норма на възвръщае-
мост на висше образование, 1999-2000



увеличаване на темпа на растеж на производ-
ството. Опит да се изследва връзката между об-
разованието и икономическия растеж се прави
едва след като Теодор Шулц въвежда през 60-те
години на ХХ век понятието човешки капитал. По-
следвалите изследвания на Гари Бекер, Джейкъб
Минсър и Едуард Денисън осигуряват нова инфор-
мация за връзката между образованието и иконо-
мическия растеж. Тази връзка се проявявя посред-
ством два механизма. Първият е чрез създаването
на нови знания, известен като Шумпетерски рас-
теж. Този растеж се дължи на повишеното равни-
ще на  човешкия капитал. По-високото образова-
ние дава на обществото повече  учени, анализато-
ри, техници и изобретатели, чиято работа увелича-
ва човешкото знание чрез развитието на нови тех-
нологии. Така стигаме и до втория начин, по който
образованието оказва влияние върху икономичес-
кия растеж - посредством разпространението на
новите знанията. Нарастването на нивото на обра-
зование помага на изобретателската дейност и
иновациите, като прави знанията достъпни за
всички. Приложението на знанията в практиката
увеличава производителността на икономиката ка-
то цяло, осъществявайки на дело технологичната
промяна.

Ранните опити за оценка на ролята на образо-
ванието върху икономическия растеж (въз основа
на теорията на Робърт Солоу) изправят изследова-
телите пред голям "остатък" - промяна в производ-
ството (т.е. зависима променлива), която не може
да бъде обяснена с промяна в независимите про-
менливи. Приложението на понятието "човешки
капитал" към счетоводството на растежа позволява
икономическият растеж да бъде обяснен по-добре.
Скоро изследователите откриват, че нарастването
на човешкия капитал оказва значителен ефект
върху икономическия растеж.

Йоргенсън и Грилиш стигат доизвода, че уве-
личените равнища човешки капитал обясняват 0,5
% от годишния растеж на производството в САЩ.
Това означава, че 15-20 % от средния годишен ръст
на производството в САЩ могат да бъдат обяснени
чрез нарасналото ниво на образованието. Едно от
най-задълбочените изследвания върху ефекта на
образованието върху икономическия растеж е на
Едуард Денисън, който стига до извода, че образо-
ванието е източник на 16 % от ръста на производ-
ството в САЩ. Повишеното образование на амери-
канските работници води до по-висока производи-
телност, а от там и до по-високи темпове на иконо-
мически растеж и по-високо благосъстояние на на-
цията, са изводите на Денисън.

Изследване на Манкиу, Роумър и Уей992) стига

до заключението, че развитите страни, които уве-
личават дела на висшето си образование по-бързо
през 1960-те години, преживяват по-бърз икономи-
чески растеж. Изводите са, че докато началното и
средното образование допринасят за растежа в раз-
виващите се страни, висшето образование е най-
важният фактор за ускорените темпове на растеж в
развитите страни.

Можем да обобщим, че днес две са теоретични
рамки, които се опитват да моделират и анализират
приноса на човешкия капитал за икономическия
растеж - счетоводният модел на растежа и новите
теории за растежа.

Счетоводен модел на растежа.
При този модел частта от растежа на реалния

доход на човек от населението, която не може да
бъде получена в резултат на вложените количества
капитал и труд, е наречена "остатък" в теорията за
растежа на Робърт Солоу (1957). Дори и ако този
"остатък" бъде преименуван на "технологична
промяна" или "ефективност", голяма част от на-
блюдавания икономически растеж все още остава
необяснена. Първоначално се предполага, че каче-
ството на вложенията остава непроменено, но по-
новите изследвания на Йоргенсън и Грилиш
(1967), както и на Денисън (1985) показват, че зна-
чителна част от "остатъка" в модела на Солоу мо-
же да се обясни посредством заместването на по-
нискокачествени с по-висококачествени вложения,
главно на заместването на по-нискообразована с
по-високообразована работна сила. Качеството на
човешкия капитал се оказва решаващ фактор за
увеличаване темповете на икономическия растеж.

Нови теории за растежа.
Наскоро появилата се литература за новите те-

ории за растежа разглежда външните ефекти от об-
разованието и ги поставя в сърцевината на устой-
чивия растеж.

Възникват две главни течения - първото с
привърженик Лукас (1988)  разглежда човешкия
капитал само като обикновено вложение в произ-
водството: равнището на производството зависи от
равнището на вложения човешки капитал. Това
предполага, че темпът на растеж на производство-
то зависи от темпа, с който страните акумулират
човешки капитал във времето.

Другата идея, предложена от Нелсън и Фелпс
(1966),  разглежда човешкия капитал като основен
източник на знания и иновации, увеличаващи ин-
дивидуалната способност както за създаване на
технологичната промяна, така и за нейното осъще-
ствяване и приложение в практиката. Равнището
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на образование (запасите от човешки капитал) сле-
дователно е свързано с растежа на производител-
ността, а възвръщаемостта на акумулирания чо-
вешки капитал зависи от успешното въвеждане на
технологичните и организационни промени. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Акумулирането на човешки капитал чрез при-
добиването на висше образование е инвестицион-
но решение, при което индивидът се отказва от до-
хода си за периода на обучението с цел да увеличи
бъдещите си доходи. Наличието на висока норма
на частна възвръщаемост на инвестициите във
висше образование дава на индивидите мотивация
да инвестират. Ползите от образованието за инди-
вида не се изчерпват само с по-доброто заплащане
на труда, но включват и редица немонетарни пре-
димства - по-добро здравословно състояние, по-
малка вероятност за попадане в редиците на безра-
ботните и по-продължително участие на пазара на
труда. Обществото като цяло също печели от по-
високото образование на своите членове - произво-
дителността на труда нараства, а заедно с това рас-
те брутният вътрешен продукт, повишавайки бла-
госъстоянието на нацията като цяло. Високата нор-
ма на обществена възвръщаемост на инвестициите
във висше образование дава основание на държа-
вата да се ангажира с финансирането му. Обще-
ствената подкрепа се дължи и на положителните
външни ефекти на по-високото образование - ста-
билност на демократичните институции, по-ниска
престъпност и развито гражданско общество.

Частната и обществена норма на възвръщае-
мост на висшето образование е по-висока от реал-
ния лихвен прецент и нормата на възвръщаемост
на другите производствени фактори, което прави
висшето образование атрактивен начин за градене
на благосъстояние не само за индивида, но и за об-
ществото. Страните, които увеличават дела на вис-
шето си образование по-бързо от останалите, пре-
живяват по-бърз икономически растеж. 
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"Хеликон"-
еталон за
съвременна
книжарница
Ф ирма "Хеликон" се създава през юни

1992 г. в Бургас като семейна книгораз-
пространителска фирма без опит и  възможности
за сравнение, но много бързо успява да се измъкне
от сивия поток на уличната търговия  и през януа-
ри 1993 г. влиза в първата си книжарница. Тази
именно книжарница, "Малкият Хеликон", както се
помни, става еталон за фирмена политика, подчи-
нена на любовта и преклонението към книгата, с
изключително високия подбор на предлаганата ли-
тература. За по-малко от година тя успява да ожи-
ви почти мъртвия по това време площад  на Бургас
и го превръща в духовно място. Това дава финан-
сов тласък  за изграждането на емблематичната за
Бургас и страната голяма книжарница на две нива
с обща площ от 400 кв.м. Датата е 01.07.1996 годи-
на.

Още с появата на първата си книжарница "Хе-
ликон" разби съществуващия модел и наложи нов
- модерен и европейски измерим. "Хеликон" под-
реди в пространствата си приоритетно книги и ос-
вободи достъпа до тях. Тези вече двадесет и някол-
ко хиляди заглавия (практически всичко от книж-
ната продукция на български език) са за първи път
педантично подредени, класифицирани в раздели
и подраздели по логиката на библиотечната наука,
пазарното търсене, броя заглавия от съответния
раздел, даденостите на книжарницата. Това и до
днес за други книжарници е непостижимо, защото
дори в издателското каре не е посочен  макар най-
общ раздел - ориентирът е само в голямата обща
култура, опит и усет на книжарите. Книжар е про-
фесия, създадена в "Хеликон" - тя не e включена в
националния класификатор и създава трудово-
правни проблеми при сключване на договори за
работа, но фирмата държи на понятието, защото с
точността и богатството му изразява уважението
си към екипа.

Правилната основа, върху която е изградена
фирмената политика, много бързо дава своите ре-

зултати. Някак тихомълком отварят врати книжар-
ниците в София, Благоевград, Пловдив, Шумен,
Кюстендил, Габрово. Също така се явява потреб-
ност от работа със склад в София. Опит в България
няма и фирмата го намира в Германия. Започва нов
етап на съзидание. Днес вече усилията са възнаг-
радени - този склад, образно наречен заради мно-
гофункционалността си Книжен център "Хели-
кон", работи безупречно и осигурява цялата слож-
на система на фирмата като обслужва и външни
клиенти . 

Паралелно с това през есента на 1999 г. в уеб
пространството се появява интернет сайтът на
"Хеликон" и неговата електронна книжарница, ко-
ято е първа в България. Интернет сайтът е свързан
с информационната система и се обновява автома-
тично. На сайта не присъстват всички налични в
системата книги, а само тези, които отговарят на
предварително зададени от информационната сис-
тема критерии - а именно определен брой налич-
ности и възможност за бърза доставка  Днес този
е-магазин е най-функционалният и отговаря на
съдържанието на  слогана си: Ние сме първо реал-
ни и после виртуални.

Пазарното поведение изисква предусещането
за нови хоризонти. Идеален пример за това е от-
криването на книжарница "Хеликон-Витоша".
Култовото за поколения софиянци студийно кино
се превръща в одухотворено книжовно средище с
неповторима атмосфера. 

Днес системата на Хеликон включва десет кни-
жарници, книжния център, от който се осъществя-
ват продажбите на едро, и електронната книжарни-
ца с продажби за страната и чужбина - цялата тя ре-
ализира 20% от продажбите на книги в България.
Преди осем години е и първото участие на "Хели-
кон" на панаира на книгата във Франкфурт - до днес
осем участия и пет в Лайпциг, с красивата идея - по-
пуляризиране на българската книга в чужбина.
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Фирмата държи на традиционното книжарство,
но е винаги в крак със съвременните икономичес-
ки закони, готова да  развива и експериментира
различни форми на търговия и видове книжарни-
ци, да търси сътрудничество. От 2000 г. съвместно
с в-к "Капитал"  "Хеликон" развива каталожна
търговия, а от 2002 г.- каталожна страница с в-к
"Пари". От 2004 г. се издава собствен месечен бю-
летин "Книжарница" за новите книги в системата с
идеята да подпомага малките книжарници от стра-
ната с информация и доставки. Бюлетинът излиза
в петхиляден тираж, безплатно се разпространява
и е единствен по рода си - с коментарни рубрики и
каталожна част. 

По оригинален начин "Хеликон" участва в па-

наира на книгата в София, организиран от Асоци-
ация "Българска книга", в която фирмата членува.
Верен на стила си, "Хеликон" се различава и раз-
граничава от обичайните участия в подобни изло-
жения със своята открита сцена  "Литературно ка-
фене " и така слага акцент върху духовната страна
на книгата и панаира, а не върху търговската, как-
то е прието. Това е шапката, която обединява сре-
щи с писатели, промоции на книги, дискусии по
текущи процеси в българската литература и приоб-
щава в непринудена среда четящите хора. "Литера-
турно кафене" има вече седем панаирни сесии и
една фестивална в Созопол на "Аполония" през
2004 г. Под тази марка в книжарници "Хеликон-
Витоша" и "Хеликон-Бургас" тече целогодишен
процес на неангажиращи и нестандартни дискусии
за книги между известни писатели, литератори,
общественици и хора с пиетет към книгата. Често
пъти "Литературно кафене" е домакин на един-
ствени премиери на чужди писатели в България,
между които Мирча Картареску, Джон Лескроарт,
Виктор Ерофеев, Евгений Попов, Елизабет Косто-
ва, Юли Це, Дженифър Джонстън, цяла плеяда
балкански писатели.

Българските писатели и новите им книги са из-
ключително обгрижени в "Хеликон" - освен че са
интелигентно и творчески представяни, те са на-
блюдавани и от журито на литературната награда
"Хеликон" за нова българска художествена проза,
която съществува от 2002 година, за да утвърждава
стойностното в българската литература . Досега
наградените книги са "Ниво за напреднали" на
Алек Попов, "Поражението" на Константин Илиев
, "Господи, помилуй" на Деян Енев, "Аутопсия на
една любов " на Виктор Пасков и  "Читателска гру-
па 31" на Елена Алексиева. Награда  "Хеликон" е
много отговорна, защото борави с най-широкото
понятие за художествена проза, оценява текущата
литературна продукция преди критиката и пазара и
номинира дванайсет от стотината излезли книги.
По тези причини, както и поради безусловната
принципност на петчленното жури, наградата е
фактор в националния литературен живот - за нея
се говори, тя се дискутира, на нея се позовават.

Официално признание на постиженията на
"Хеликон" са отличията, с които е удостоен - три
пъти номиниран и два пъти носител на
единствената награда за книжарство на
Министерството на културата "Христо Г. Данов" -
1999г., 2003 г.; наградата на Бургаската гражданска
камара за принос към културата на Бургас "Ди-
митър Бракалов" - 2005 г.; "Най-добър е-магазин"
на уеб фестивала в Албена - 2003 г.; номинация за
най-добър IT проект на малка и средна фирма -
2005 г. на Computerworld .

Медиите отразяват живота и постиженията на
Хеликон. Няма друга фирма, свързана с книгите, за
която са направени толково много репортажи, ин-
тервюта и черци от местни и национални медии.
Но най-верният барометър остават безбройните
лоялни на "Хеликон" клиенти, мнозина от които са
и негови верни приятели. Приятели на "Хеликон"
са и много изтъкнати общественици и политици,
творци, хора на духа и словото. Като оценка на че-
стните и упорити усилия на "Хеликон" може да се
приеме и ангажимента на президента на Републи-
ка България г-н Георги Първанов с откриването на
последната книжарница "Хеликон-Витоша".

Слоганът "За книгите и хорате", създаден като
перифраза на Стайнбек, е най-синтезираният израз
на същността на книжарниците "Хеликон".
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Бюджетът на Европейския съюз и предстоящото участие

на Република България в него

Проф. д-р Борис  Грозданов - Бургаски свободен университет

Страница 3. Резюме: Разглеждат се въпросите, свързани с приходите и разходите на общия
европейски бюджет. Посочват се фондовете за финансиране на европейски програми в областта на
селското стопанство, регионалното развитие, опазването на околната среда, образованието и
здравеопазването. Проследява се редът за съставянето и утвърждаването на общия европейски бюджет.

Ключови думи: бюджет на Европейския съюз, принципи на бюджета на Европейския съюз, приходи
по общия бюджет, разходи  по общия бюджет, бюджетна процедура.

***

THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION AND THE FORTHCOMING PSRTICIPATION

OF REPUBLIC OF BULGARIA IN IT

Prof. Dr. Boris Grozdanov - Burgas Free University

Page 3: Summary: This article examines the questions related to the revenue and expenditure of the Euro-
pean union budget. It discusses the funds for financing programmes in the areas of agriculture, regional devel-
opment, ecology, education and training, public health, etc. The article reveals the budgetary procedure - finan-
cial frameworking, preliminary drafting, first reading, second reading, adoption. 

Keywords: EU budget, budgetary principles, EU budget revenue, EU budget expenditure, budgetary proce-
dure

THE NATIONAL OPERATIONAL PROGRAMMES AND THE ABSORPTION 

OF THE EUROPEAN FUNDS

Assoc. Prof. Dr. Georgi Marinov - Burgas Free University

Page 7: Summary: This article examines the process of creation and adaptation of the national Operational
Programmes to the European Union structural and financial policies.

Keywords: European funds, Operational Programme, regional policy, planning, European Union, problems

Стратегически задачи за България в областта на науката и технологичното развитие в

съответствие с тенденциите на политиките на ЕС в периода 2006 - 2013 година

Гл. ас. д-р Светла Бонева, катедра "МИО и Бизнес" - УНСС , София

Страница 13. Резюме: Посочени са основните стратегически задачи в областта на науката и
технологичното развитие, залегнали в:

- Правителствената програма на България за постигане целите на Лисабонската стратегия;
- Иновационната стратегия на страната, приета 2004 г.;
- План за действие на Националния съвет по иновации за 2006 г. за приоритетните области на

въздействие на националната иновационна политика;
- За постигане на поставените цели е приета нова форма на сътрудничество (т.н. клъстери) между

институции, региони, фирми, научни звена и други.
Отразени са факторите, от които зависи изпълнението на споменатите документи - източниците за

финансиране и научноиновационния потенциал. 
Ключови думи: иновации, иновационна система клъстери
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***

STATEGIC TASKS OF BULGARIA IN THE FIELD OF SCIENCE AND TECHOLOGICAL

DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE TRNDS IN THE EU POLICIES IN THE PERIOD

2006 -2013

Chief Assist. Dr. Svetla Boneva, 
University for National and World Economy

Page 13. Summary: The article points out the basic strategic goals in the field of science and technological
development, built in:

- the Government programme of Bulgaria for achieving the goals of the Lisbon strategy;
- the Innovation strategy of Bulgaria, adopted in 2004;
- the National innovation council Action plan for 2006, outlining the priority areas of the National inno-

vation policy.
A new form of collaboration (the so called clusters) between institutions, regions, companies, research

departments, etc. has been adopted to achieve the goals. The paper outlines the most important factors influ-
encing the achievement of the basic goals - the sources of financing and the scientific and innovation potential.

Keywords: innovations, innovation system, clusters

Хедж фондовете - една от новите и модерни тенденции на финансовите пазари

Доц. д-р Сава Димов - Бургаски свободен университет

Страница 20. Резюме: През последните десетилетия на световния финансов ландшафт се
наблюдават нови явления и тенденции. Електронизацията на борсовата търговия, либералният достъп и
глобализацията на пазарите на ценни книжа правят финансовия пазар по ликвиден, волантилен и
рационален. Наред с това експлозивно бързо нарастват използваните от трейдърите на хедж фондове
стратегии и възможните комбинации, в които те могат да влизат. В статията се разглеждат тенденциите
за растеж на хедж фондовете, кратката история на тяхното развитие, техните характерни черти,
конструкцията на изграждане, някои от новите прилагани хедж стратегии и бъдещето на хедж
компаниите.

Ключови думи: хедж фондове, портфейлен подход към хеджирането, празни къси продажби,
алтернативни инвестиции, абсолютен резултат, разплащателен арбитраж, дълги/къси хедж стратегии.

***

Hedge fund - one of the most modern tendencies on the financial markets

Assoc. Prof. Dr Sava Dimov - Burgas Free University

Page 20. Summary: New tendencies have appeared on the international financial landschaft in the last few
decades. The electronification of stock exchange commerce, the liberal access and the globalization of the trade
mith financial instruments have made the financial market more lignidable, volatile and rational. Alongside this,
there has been an explosive increase in the use of hedge-fund strategies and their possible combinations. The
article analizes the tendencies for growth  of hedge-funds, the short history of their existence, their character-
istie features and their structure. It looks at some of the latest hedge strategies and the future of hedge compa-
nies.

Key words: hedge-fund, portfolio approach to hedging, short selling, alternative investments, absolute
return, convertible arbitrage, long/short hedge strategies. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE BUDGETARY DECISION-MAKING IN 

THE ORGANIZATION

Assoc. Prof. Dr. Maya Lambovska  - University for National and World Economy

Page 36. Summary: This mainly theoretical article aims at clarifying the budgetary decision-making process
in the organization under uncertainty. The accent is put on the differences between the individual and the group
budgetary decision.

Key words: management, budgeting process, organization, budgetary decision-making

Еволюция на съвременната теория за инвестиционни портфейли - част I

Ангел Марчев, мл.
Kатедра "Управление", Университет за национално и световно стопанство

Страница 41. Резюме: Съвременната теория за инвестиционни портфейли съвсем заслужено се
счита за едно от най-големите постижения във финансовата наука. Редица изследователи са
подпомогнали бързото й развитие, обогатяване и усложняване. Същевременно теорията предоставя
възможности за множество нови научни постижения. В настоящата разработка е направен преглед в
хронологичен ред на всички основни концептуални модели, съставляващи теорията.

Ключови думи: Модел на Марковиц, Едноиндексен модел, Многофакторни модели, Теорема на
Тобин, Модел за оценка на капиталови активи, модел с нулев бета коефициент, арбитражна теория.

***

EVOLUTION OF MODERN PORTFOLIO THEORY - PART I

Angel Marchev, Jr.
Department of Management, University for national and world economy

Page 41. Summary: The modern portfolio theory deservingly is acknowledged as one of the highest achieve-
ments in financial science. Many researchers have helped its fast development, enrichment and complication. At
the same time the theory presents opportunities for many new scientific achievements. A chronological theoret-
ical review of all its essential theoretical models is done in the paper.

Key words: Markovitz model, Single index model, Multifactor models, Tobin's Theorem, Capital asset pric-
ing model, zero beta model, arbitrage pricing theory

Подходи и концептуални решения за индивидуализитране на обучението

в бизнес организациите

Гл.ас.д-р Мария Христова Монова-Желева, ст.ас. Янислав Панайотов Желев
Бургаски свободен университет

Страница 49. Резюме: В статията се описват основните характеристики на обучението на работното
място /ОРМ/, реализирано на базата на парадигмата за електронното обучение, за да отговаря  до голяма
степен на специфичната необходимост от непрекъснато обучение на персонала в малките и средните
предприятия /МСП/. Така то се явява фактор, подпомагащ изграждането на общ е-бизнес и модерна
мрежова икономика. Най-разпространените подходи и концептуални решения за персонализация на
ОРМ са описани и анализирани.

Ключови думи: Електронно обучение (e-обучение), обучение на работното място (ОРМ),
персонализация, XML, IMS SS, SCORM,  уеб услуги.
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***

APPROACHES AND CONCEPTUAL DECISIONS FOR INDIVIDUALISATION

OF TRAINING IN BUSINESS ORGANIZATIONS

Chief Assist. Dr. Mariya Zheleva, Seniour Assist. Prof. Yanislav Zhelev, 
Burgas Free University

Page 49. Summary: This paper presents the main characteristics of the on-the-job training /OJT/ imple-
mented in the frames of the e-learning paradigm. Such OJT fits well the specific needs for continuous personal
training in contemporary small and medium sized enterprises /SMEs/ and proves to be a key factor for the e-
business and network economy establishment. Most popular approaches and conceptual solutions for personal-
ization of OJT are described and analyzed. 

Keywords: e-learning, on-the-job training (OJT), personalization, eXtensible Markup Language (XML),
Instructional Management Systems Simple Sequencing (IMSSS), Sharable Content Object Reference Model
(SCORM), web services.

Интегриран подход за управление на операциите в производството

Докторант Радка Иванова - ИУ, Варна

Страница 54. Резюме: Динамичната пазарна среда изисква адекватна реакция от органите на
управление на предприятията, за да могат последните да запазят своите утвърдени позиции и/или да се
стремят към лидерското място в бранша. Това налага непрекъснато осигуряване на информация, което
може да бъде обезпечено чрез използването на интегриран подход за управление на операциите.

Ключови думи: методи, подход, управление, производство, операции, програми.

***

INTEGRATED APPROACH OF OPERATIONS MANAGEMENT IN THE PRODUCTION 

Radka Ivanova - UNIVERSITY OF ECONOMICS - VARNA

Page 54.  Summary: The active market medium requests adequate reaction from the enterprises manage-
ment, for they to be able to reserve the last at a first point and they conceivably extend statuses. Information is
needed endlessly. That can be guaranteed on using integrated approach of operations management.

Keywords: methods, approach, management, production, operations, program 

Модел за съгласуваност между екипа и изпълнявания от него проект

Ст.ас. Вяра Славянска - Бургаски свободен университет

Страница 59. Резюме: Целта на настоящата статия е да представи връзката между процеса на
изграждане на ефективен екип и естеството на проекта, върху който (ще) работи той. Всеки проект
включва уникална съвкупност от дейности, които очертават неговия профил и чието изпълнение изисква
съответна съвкупност от характеристики, притежавани от проектния екип. Проектният екип си
осигурява тези характеристики и необходимия профил чрез подбора на подходящи членове. Освен това
изпълнението на проекта следва свой жизнен цикъл и всяка негова фаза има различен профил, което
предполага непрекъснато преразпределяне и ориентиране на дейностите и задачите към членовете с
подходящи характеристики.

Ключови думи: проект, управление на проекти, проектен екип.
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***

PROJECT - TEAM ALIGNMENT MODEL

Seniour Assist. Prof. Vyara Slavyanska - Burgas Free University

Page 59. Summary: The purpose of the presented article is to introduce the relation between the process of
forming an effective team and the nature of the project it is (or will be) working on. Every project includes a
unique set of activities which shape its profile and the implementation of which requires relevant set of charac-
teristics, possessed by the project team. The project team provides itself with these characteristics and the nec-
essary profile through the selection of appropriate members. Moreover, the realization of the project follows its
life cycle and every phase in it has a different profile, which supposes continuous redistribution and orientation
of the activities and the tasks towards the members with suitable characteristics. 

Keywords: project, project management, project team, HBDI 

Инвестиции в човешки капитал: Възвръщаемост на висшето образование

за индивида и икономиката

Диана Съботинова - Бургаски свободен университет 

Страница 70. Резюме: Акумулирането на човешки капитал е инвестиционно решение, при което
индивидът се отказва от част от дохода си за периода на обучението, за да получи по-високи бъдещи
доходи. Целта на настоящото изложение е да покаже как високата норма на частна възвръщаемост на
инвестициите във висше образование дава на индивидите мотивация да инвестират в човешки капитал.
Но тъй като ползите от образованието не се ограничават единствено до индивида, а се разпространяват
в икономиката като цяло, то обществената норма на възвръщаемост също е висока. Частната и
обществена норма на възвръщаемост на инвестициите в образование  превишават реалния лихвен
процент и нормата на възвръщаемост на другите производствени фактори. Човешкият капитал има
решаваща роля при успешното въвеждане и ефективното адаптиране на технологичните и
организационни промени. Две големи теоретични направления се опитват да моделират и анализират
приноса на човешкия капитал за икономическия растеж - счетоводният модел на растежа и новите
теории за растежа.

Ключови думи: човешки капитал, частна норма на възвръщаемост на инвестициите във висше
образование, обществена норма на възвръщаемост на инвестициите във висше образование.

***

HUMAN CAPITAL INVESTMENT: THE RETURNS FROM HIGHER EDUCATION TO

THE INDIVIDUAL AND THE ECONOMY

Seniour Assist. Prof. Diana Sabotinova - Burgas Free University

Page 70. Summary: The accumulation of human capital is an investment decision, assuming that the indi-
vidual gives up some proportion of income during the period of education in return for increased future earn-
ings. The purpose of this exposition is to show how the existence of high rates of private return to higher edu-
cation investment provides an incentive for individuals to invest in human capital. As the benefits of education
may not be restricted to the individual but spill over the economy as a whole this makes the social rates of return
also high. The private and social internal rates of return are well above the real interest rate and the rate of return
on other productive assets.  Human capital plays a crucial role in the successful introduction of and the effec-
tive adaptation to technological and organizational changes. Two major theoretical frameworks try to model and
analyze the contribution of human capital to economic performance - the growth accounting model and new
growth theories.

Keywords: human capital, private rate of return on investment in higher education, social rate of return on
investment in higher education
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