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І. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертационният труд „Управление на финансовия 

риск в инвестиционни проекти  през  призмата на 

банковата дейност (на примера на банковата дейност в 

РМакедония)” е разработен въз основа на следния план: 

Увод 

Глава 1. Рисковете– теоретични и приложни аспекти  

1.1 Определение, същност и класификация 

1.2 Математически методи за оценка на рисковете 

1.3 Специфични методи за управление на риска 

Глава 2. Анализ на управлението на риска при 

инвестиционното проектиране   

2.1 Инвестиционни проекти – определение и същност 

2.2. Рискове при инвестиционните проекти 

2.3. Методи за анализ на инвестиционните проекти 

Глава 3. Усъвършенстване методиката на оценяване 

на проекти в банковата практика на РМакедония          

3.1. Методика за оценка на ефективността на 

проектите 

3.2. Възможности за усъвършенстване дейността на 

търговските банки в РМакедония за оценката  на 

ефективността на инвестиционните проекти  

       Заключение 

       Библиография 

        Справка научно-теоретични и приложни приноси 

        Публикации на докторанта 

        Декларация за оригиналност 
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ІІ. Най-важните изводи по отделните глави на 

дисертацията 

В увода е обоснована актуалността на темата, която 

произтича от динамичните промени през последните 

години на Балканите, в Европа и в света. Деструктивните 

процеси в света създадоха обстановка на социална 

несигурност и търсене на възможности за минимизиране 

на рисковете. 

Цел на изследването. Да се анализират теориите и 

практиките за управлението на финансовия риск, като се 

разкрият условията и някои от механизмите за 

подобряване управлението на риска и да се откроят 

тенденциите в тази насока, представени в една по-

цялостна концепция с банковите рискове. 

Обект на изследването. Управлението на 

инвестиционния риск в процеса на ускоряването и 

задълбочаването на глобализация, оказващо пряко и 

нееднозначно въздействие върху динамиката на 

финансовите процеси, в това число и върху 

неопределеността и риска в банковата дейност. 

Предмет на изследването. Методологията на 

съвременните тенденции в управлението на финансовия 

риск на базата на отчитането на особеностите на 

капиталовите потоци в националната и международната 

практика и произтичащите от това рискове и заплахи за 

инвестиционната дейност през призмата на банковата 

дейност. 

Научен метод на изследването. Комплексен 

сравнителен анализ на теоретични възгледи и практики, 

имащи отношение към управлението на финансовия риск 

в инвестиционната сфера. 

Научната хипотеза при разработването на 

докторската дисертация е:  да се разкрият възможностите, 

които имат съвременните банки за управление на 

финансовия риск, който съпътства инвестиционната 
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дейност. Инструментите, с които разполагат банките 

следва да бъдат максимално използвани в посока на 

управлението на риска, което има мултиплициращ ефект в 

макроикономически аспект. Затова авторът подлага на 

изследване и анализ редица теоретични и приложни 

аспекти, които очертават тенденциите в развитието на 

финансовия риск в инвестиционната дейност в новите 

противоречиви икономически, финансови и банкови 

реалности. 

      Степен на разработеност на проблема 

 За нуждите на изследването са проучени 

множество трудове и публикации, които могат да се 

групират в три сфери. Една част от трудовете са посветени 

на теорията на риска - на акад.Иван Попчев, проф.дикн 

Христо Драганов; проф.дикн.Румен Георгев и др.   

Втората група са посветени на изследвания по 

въпросите на инвестициите и инвестиционния риск. 

Сред тях се открояват трудовете на проф.д-р Стефан 

Петранов, проф.д-р Мариана Асенова, доц.д-р Г.Георгиев, 

доц.д-р Я.Китанов и др.  

Изключително задълбочени са изследванията върху 

финансовия и банков риск на проф.д-р Божидар 

Божинов, доц.д-р Г.Георгиев, доц.д-р Б.Кръстев, 

доц.Я.Китанов, доц.д-р И. Николова, доц.д-р В.Желязкова, 

доц.д-р С.Трифонова  и много други. 

 В дисертацията фокусът е поставен по по-различен 

начин – анализират се възможностите за оценка и 

въздействие на риска, свързан с  инвестиционните проекти 

през призмата на търговските банки и тяхната дейност за 

финансиране на инвестиционните проекти. 
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       Глава 1. РИСКОВЕТЕ – ТЕОРЕТИЧНИ И 

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ 

1.1. Определение, същност и класификация 

      След подробен преглед на изказаните в научната 

литература схващания за същността на риска авторът 

формулира следното определение: „Рискът е дейност, 

свързана с преодоляване на неопределеността в 

ситуация на неизбежен избор, в процеса на който 

съществува възможност количествено и качествено да 

се оцени вероятността за постигане на предполагаем 

резултат, на загуба или отклонение от целите.“ 

      В тази част на дисертацията авторът определя процеса 

на управление на риска като „процес на 

идентифициране, анализ, противодействие, 

наблюдение и контрол на риска, насочен към 

максимизиране на резултатите от позитивните 

събития и минимизиране на ефектите от негативните 

последици. 

За нуждите на изследвания проблем в дисертацията 

вниманието се насочва към финансовия риск, който се 

определя като „риск, който възниква в резултат на 

несъответствието между съдържанието на 

инвестиционния проект и финансовите средства, 

необходими за неговата реализация». 

Въпросът за класификацията на рисковете е 

достатъчно сложен проблем, обусловен от тяхното 

многообразие. Тъй като основна задача е да се оценява 

степента на рисковете, то тяхната класификация по 

определени признаци е полезна при решаването на тази 

задача. видовете рискове се класифицират според 

причините за възникването им, характерът на действието 

им и обекта на риска. 
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                       Фиг.1 Класификация на видовете риск 

 

 

1.2. Математическите методи за оценка на рисковете 

      Mатематическите методи за вземане на решения в 

условията на риск  дават възможност да се разкрият и 

количествено да се измерят, да се оценят и съпоставят 

елементите на разглежданите икономически процеси, да 

се разкрият и определят взаимовръзките, тенденциите, 

закономерностите чрез описването им в система от 

икономически показатели. В тази част на дисертацията  са 

анализирани методите на теорията за математическите 

игри, теорията на вероятностите, математическата 

статистика, теорията на статистическите решения, на 

математическото програмиране. 

 

1.3. Специфични методи за управление на риска 

    Сред методите за анализ на рисковете се отличават 

методите за аналогия, балната оценка, методът Монте 

Карло/статистически изпитания/, експертни методи и др. 

 

Причини за 

възникването 
Характер на действие 

Обект 

Техногенни 

Природни 

Смесени 

Технически 

Технологически 

Екологически 

Ергономически 

Инвестиционни 

Живи 

същества 

Имущество 

Видове риск 
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    Аналогичният метод позволява да се пресметнат 

възможните грешки, последствията от въздействие на 

неблагоприятните фактори и екстремални ситуации като 

източници на потенциален риск. Аналогичният метод се 

използва както за отделни стадии от жизнения цикъл на 

проекта, така и за целия цикъл, както и за разработка на 

сценарии за реализация на иновационния проект. 

 Методът за бална оценка на риска – това е един 

от методите за експертиза на риска на основата на 

обобщаващ показател, определен по редица експертно 

оценявани частни показатели (фактори) за степента на 

риска. Този метод широко се използва при оценката на 

регионалните, политическите и кредитни рискове. 

 Методът Монте Карло (статистически изпитания) 

е метод на формализирано описание на неопределеността 

в най-сложните за прогнозиране проекти. Той се 

заключава в изучаване статистиката на процесите за 

реализация на проектите на дадено или аналогично 

предприятие, което позволява да се определи влиянието и 

честотата на получаване на конкретни резултати, а също 

така и ограничаване на диапазона и динамиката на 

изходните значения и анализираните показатели. 

Статистическите данни и ограничения служат за основа на 

имитационни модели, позволяващи да се създадат 

множество сценарии за реализация на проекта. 

 Методи на проектното портфолио (project portfolio) 

– това е общото наименование на група методи за анализ и 

управление на инвестициите, позволяващи на основата на 

икономико-математически, статистически и други методи 

да се разработят с пресмятане на риска. В рамките на този 

подход организацията се разглежда като проектен 

“портфейл”, който се реализира в съответствие с нейния 

стратегически план и приоритетни задачи. Проектното 

портфолио може да се определи като набор от проекти, 

управлявани паралелно и съвместно с помощта на единен 
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управленски механизъм. По този начин управлението на 

портфолиото от проекти следва да се разглежда като 

итеративен процес на управление на комплекс от 

интегрирани проекти, като всеки от тях може да бъде 

тясно обвързан с или относително независим от 

останалите. 

  Моделиране на риска. Това е метод за анализ и 

оценка на риска на проекта. Използва се в случаите, ако е 

необходимо да се отчете голямото количество проявяващи 

се фактори на риска. За по-ранното моделиране на риска 

се определят множество отчитащи се параметри и 

възможния диапазон на техните значения. 

 Най-често използваните методи при управлението на 

проектните рискове са експертните. Те дават възможност 

да се стимулира творческото мислене на участниците, да 

се обосновават решения при липса на достатъчно 

надеждна количествена информация. 

 Матрицата на полезността е метод за обосновка на 

управленски решения при наличие на неопределеност и 

риск. Матрицата дава възможност за систематизиране на 

очакванията за полезността (печалбата или загубата) при 

различни съчетания на избрана алтернатива и състояние 

на природата (или конкретен сценарий за развитие на 

процесите). Методът „Матрица на полезността” 

обикновено се прилага при избор на алтернатива за 

изпълнение на иновационен проект измежду набор от 

взаимно изключващи се 

варианти на проекта. 

 Дървото на решенията е графичен метод за избор на 

алтернатива чрез изследване на последователни и взаимно 

свързани решения и резултатите от тях. Методът дава 

възможност за избор на решение, когато за всяка 

алтернатива на решенията са известни или могат да бъдат 

предвидени стойността на възможните резултати и 

вероятностите за постигане на един или друг резултат. 
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Методът е приложим при избор между взаимно 

изключващи се варианти за изпълнение на иновационен 

проект. Чрез прилагане на двата метода, посочени по-горе, 

е възможно да се отчита както полезният ефект, така и 

равнището на поемания при всяка алтернатива риск. 

 Методът на сценариите. Този метод се използва при 

разработване на алтернативи за бъдещото развитие при 

наличие на едно или друго допускане. Всеки сценарий 

може да бъде оценен количествено чрез използване на 

други прогностични методи, както и да се определи 

неговото влияние върху стратегическата позиция на 

фирмата. Писането и анализът на сценарии дават 

възможност да се систематизират и обобщят възможните 

алтернативи за изпълнение на иновационните проекти и 

да се определят стратегиите за действие при възникване 

на една или друга ситуация. Това съдейства за извършване 

на систематично планиране на риска. 

Методът на аналитична йерархия (AHP). Това е 

един от често използваните експертно-ориентирани 

методи. Може да се определи на систематична процедура 

за представяне на елементите на един проблем в 

йерархичен вид. Проблемът последователно се 

декомпозира на своите все по-малки съставящи го 

елементи, след което вземащият решение има възможност, 

на базата на серия сравнения по двойки между отделните 

елементи, да представи интензивността на влиянието 

между елементите в йерархията. Йерархичните равнища 

могат да бъдат например: основната цел на фирмата; 

целите, залегнали в иновационната стратегия на фирмата; 

критериите за постигане на целите; алтернативите за 

изпълнение на иновационния проект. 

      Начален етап в процеса на управлението на риска е 

неговият анализ, имащ за цел получаване на необходимата 

информация за структурата, свойствата на обекта и 

наличните рискове. Анализът на риска се подразделя на 
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два взаимно допълващи се вида – качествен (главната 

задача на който е определянето на рисковите фактори и 

обстоятелства, водещи до рискови ситуации) и 

количествен (позволяващ да се изчислят размерите на 

отделните рискове и риска на проекта като цяло). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      Фиг.2 Етапите на риска 

      Анализът на риска включва: 

 разкриване на риска; 

 оценка на риска; 

 избор на методи при сравняване на тяхната 

ефективност; 

 вземане на решение; 

 въздействие на риска; 

 намаляване и прехвърляне на риска; 

 контрол на резултатите.  

        Финансовите рискове са във фокуса на настоящото 

изследване. 

Анализ на риска 

откриване 

избор на метод за 

въздействие върху 

риска 

оценка 

начин на въздействие 

контрол и оценка 
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Фиг.3 Финансов риск и връзката му с останалите рискове, 

произтичаща  от характера на взаимодействие на 

инвестиционния проект с факторите на средата. 

        

         В тази част на дисертацията се посочва, че целта на 

управлението е повишаване вероятността за възникване 

наблагоприятни събития и минимизиране на вероятността 

за възникване и въздействието на неблагоприятните.Това 

означава, че че мениджърът на проекта трябва отлично да 

познава всички детайли, за да може да го изчисли и по 

време на изпълнението на проекта да е способен да 

предвиди коригиращи въздействия, целящи спазването на 

бюджетната рамка или подобряването на резултатите. При 

това не става въпрос за финансово управление на проекта, 

1.Проек 
тен риск 

2.Строи
телен 
риск 

3.Маркет
ингов 
риск 

4.Риск при 
финанси 
рането 

5.Инфл. 
риск 

6.Лихвен 
риск 

7.Данъ-
чен риск 

8.Структу 
рен риск 

9.Крими 
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а за управлението на всички дейности и фази, които в 

крайна сметка определят именно финансовите резултати.  

 

Глава 2. ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ В 

УСЛОВИЯТА   НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ И РИСК 

2.1. Инвестиционни проекти – определение и  

      същност  
Инвестиционната дейност на фирмата е най-сложния 

вид управленска дейност, тъй като е свързана с бъдещето 

състояние на фирмата. Под инвестиции е прието да се 

разбира използването на капитала в следните 

направления: първо, като реални инвестиции, т.е. влагане 

на финансови средства в материални и нематериални 

активи; второ, финансови инвестиции, т.е. влагане на 

финансови средства в ценни книжа (акции, облигации, 

полици, менителници и други). 

В дисертацията е изразено становище по отношение 

на същността на  инвестиционният проект като 

„специфична  сфера на дейност за  създаване или 

изменение на техническа, икономическа или социална 

система, а също така разработка на нова структура за 

управление или програма за научно-изследователска 

дейност“.  С други думи, инвестиционният проект е такава  

дейност, която предполага осъществяване на комплекс от 

мерки, осигуряващи постигането на определени цели 

(получаването на определени резултати). Анализът на 

всеки инвестиционен проект следва да включва три части: 

 оценка на финансово-икономическата жизне-

способност; 

 анализ на риска и разноските; 

 оценка на потенциала за доходност и ликвидност. 
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2.2. Рискове при инвестиционните проекти 

Всички възможни разновидности на инвестиционни 

проекти, по наше мнение, могат да бъдат разделени на 

следващите типове: 

Първи тип – инвестиции според изискванията на 

държавните органи за управление или принудителни 

инвестиции. Такава задача се появява в случаите на 

изпълнение на условията свързани с екологията или 

безопасността на продукция и работещите на 

предприятието; 

Втори тип – инвестиции за икономии на текущи 

разходи. Основната задача е да се намаляват разноските; 

Трети тип – инвестиции за запазване на пазарни 

позиции, целта на които е поддържане стабилно ниво на 

производството; 

Четвърти тип – инвестиции за повишаване на 

ефективността. Тяхна цел е, преди всичко, създаване на 

условия за намаляване разходите на компанията за сметка 

на мероприятия, свързани с преоборудване на 

производството, обучение на персонала или преместване 

на производствените мощности в регион с по изгодни 

условия; 

Пети тип – инвестиции за разширяване на 

производството. Целта на такова инвестиране е 

разширяване възможностите за производство на стоки за 

вече формирали се пазари в съществуващите 

производства; 

Шести тип – инвестиции за създаване на нови 

производства – рискови инвестиции. Задачата на тези 

инвестиции е създаване на нови предприятия, които да 

произвеждат конкурентна продукция. 
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2.3. Методи за анализ на инвестиционните     

проекти 

Най-често прилаганите методи за оценка на 

ефективността на инвестиционни проекти се разделят на 

две големи групи, в зависимост от това дали отчитат или 

не времевите предпочитания на стопанските субекти: 

Статичните (традиционни) методи за оценяване на 

инвестиционни проекти не отчитат времевия характер на 

паричните потоци и могат да се използват за кратък 

период от време. Те включват: метод за сравняване на 

разходите; метод за сравняване на рентабилността; 

срок за откупуване (възвръщане) на инвестициите.  

Появяващите се през различни периоди парични 

потоци не получават единна съпоставима оценка и 

тяхното сравняване може да доведе до грешни решения. 

Този недостатък ги прави неприложими при оценяване на 

инвестиционни проекти.  

Динамичните (дисконтови) методи. Те отчитат 

както времевия характер на паричните потоци, така и 

възникващите през различни периоди парични потоци 

икономически неравностойни величини, към които се 

отнася методът на нетна настояща стойност (NVP), 

свързан с анюитетният метод (Annuity method) и с  

вътрешната норма на възвращаемост (IRR). 

 Показателят нетен доход от инвестицията (Net 

Incomefrom Investment - NII) представлява задържания 

доход от реализирането на инвестиционния проект. Той 

може да се определи на основата на разликата между 

сумата на чистите печалби от инвестицията (Net Incomes - 

NIn), реализирани в периода на отдаване и сумата на 

инвестиционните разходи (Investment Costs - IC), а също 

така и въз основа на входящите парични потоци (Input 

Cash Flows - ICF), които са в резултат от инвестицията и 

изходящите парични потоци (Output Cash Flows - OCF). 
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показател има смисъла на счетоводна печалба от 

реализирането на инвестиционната идея.         

 Показателят норма на възвръщаемост на 

инвестицията (Rate of Return - RR) представлява 

средногодишната печалба отнесена към сумата на 

инвестиционните разходи или средногодишния входящ 

паричен поток отнесен на сумата на изходящите парични 

потоци. Тя обикновено се определя като процент. Така 

дефинираният показател характеризира относителната 

доходност на инвестицията. 

       Показателят срок на откупуване на инвестициите 

(Payback Period - PBP) е реципрочен на предходния 

показател.  

      Показателят рентабилност на инвестицията 

(Profitability of Investment) показва нетния доход, осигурен 

на една единица от първоначалните инвестиции. Известен 

е още и като коефициент “приходи-разходи” или BCR 

(съкращение от Benefit-Cost Ratio). 

      Както единодушно се посочва от изследователите, 

основният недостатък на статичните методи е, че не 

отчитат фактора “време”. Методите отчитащи фактора 

“време” са динамичните методи, които намират по-

широко приложение в инвестиционната практика.  

      Динамичните методи се основават на концепцията за 

настоящата стойност (Present Value - PV) на бъдещи 

финансови потоци. Динамичните методи, които намират 

приложение в реалните инвестиционни проекти са: нетна 

осъвременена стойност; нетна бъдеща стойност; 

относителна осъвременена стойност; относителна бъдеща 

стойност; вътрешна норма на възвръщаемост; 

множествена вътрешна норма на възвръщаемост; 

модифицирана вътрешна норма на възвръщаемост; 

дисконтиран срок на откупуване на инвестицията; индекс 

на рентабилността (коефициент “приходи-разходи”) и 

анюитетен метод.          
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Методът на нетната осъвременена стойност и методът 

на вътрешната норма на възвръщаемост са двата основно 

прилагани от международните финансови институции 

методи за финансова оценка на инвестиционни проекти.     

Освен тях съществуват и голямо разнообразие от 

различни техни модификации. По виждане на автора,   в 

инвестиционния анализ методът на нетната настояща 

стойност и методът на анюитетната стойност  (Net 

Present Value, NVP) са с най-големи практически и 

икономически достойнства. Този метод установява дали 

сумата от дисконтирани нетни парични доходи е по-

голяма, по-малка или равна на сумата от дисконтирани 

инвестиционни разходи през същия период. 

Предимствата на метода са  

1.Нетната настояща тойност (NPV) обхваща 

паричните потоци през целия жизнен цикъл на проекта 

като отразява различната цена на парите във времето. 

2.Нетната настояща стойност (NPV) е подходяща в 

качеството й на показател за оценка на пакет от проекти. 

Слабостите на метода нетна настояща стойност (NPV) 

се отнасят до: 

- Проблеми при установяването на нормата на 

възвръщаемост – r; 

- Трудности при сравняването на проекти, различни 

по своите мащаби. 

     Нетната осъвременена (сегашна, съвременна) 

стойност (Net Present Value - NPV) представлява 

задържания осъвременен доход от реализирането на 

инвестиционния проект. Той може да се определи въз 

основа на разликата между сумата на нетните 

осъвременени доходи от инвестицията (Present Value of 

Net Incomes - PVNIn), реализирани в периода на отдаване 

на инвестицията, намалена със сумата на осъвременените 

инвестиционни разходи (Present Value of Investments Costs 

- PVIC), 
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     Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) е норма 

на дисконтиране, която изравнява сумата на 

дисконтираните положителни  със сумата на 

отрицателните (разходни) парични потоци, необходими за 

проекта. През последните десетилетия разпространение 

получи използването на метода на реалните опции. Този 

метод се наложи като средство за определяне на  избор 

при инвестиционните проекти. Този подход често се 

обозначава и като метод на дисконтирания паричен поток 

(Discounted Cash Flow Method).  

      Един еквивалентен по информационната си значимост 

показател за финансова оценка на инвестиционни проекти 

е нетната бъдеща стойност (Net Future Value - NFV). Той 

се различава от NPV по момента, към който се привеждат 

разновременните парични потоци. За балансираща година 

се приема не първата, а обикновено последната година от 

инвестиционния живот на проекта. Определянето на NFV 

може да се извърши чрез отнасяне на нетните доходи и 

инвестиционните разходи или чрез метода на привеждане 

на входящите и изходящите парични потоци към края на 

инвестиционния период. Методът не намира широко 

приложение в инвестиционната практика, но носи 

допълнителна информация при определяне номиналното 

нарастване на капитала. 

      Други модификации на NPV и NFV са относителната 

нетна осъвременена стойност (Relative Net Present Value) 

и относителната нетна бъдеща стойност (Relative Net 

Future Value). При тях NPV и NFV са разделени на сумата 

на инвестиционните разходи или на сумата на изходящите 

парични потоци, отнесени съответно към началото на 

инвестицията или към нейния край. 

      Следващ динамичен показател за оценка на 

финансовата ефективност на инвестиционните проекти е 

вътрешната норма на възвръщаемост (Internal Rate of 

Return - IRR). Той се дефинира с условно взета норма на 
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дисконтиране, която изравнява алгебричната сума на 

дисконтираните печалби и дисконтираните 

инвестиционни разходи или алгебричната сума на 

дисконтираните положителни и отрицателни парични 

потоци, породени от проекта за инвестиране. Т.е. 

вътрешната норма на възвръщаемост е дисконтовата 

норма, която привежда нетната съвременна стойност към 

нула. На практика IRR  измерва финансовата ефективност 

на инвестиционните проекти в относително измерение. 

Предимствата на метода се свеждат до възможностите 

показателя да обслужва алтернативните варианти на 

конкуриращи се инвестиционни проекти с различна 

мащабност. 

 Методът множествена вътрешна норма на 

възвръщаемост (Multiple Internal Rate of Return - IRRs) се 

използва за така наречените ненормални инвестиционни 

проекти. Нормалните инвестиционни проекти притежават 

един или няколко изходящи парични потоци следвани от 

серия входящи парични потоци. Ненормалните 

инвестиционни проекти се характеризират с дълъг 

инвестиционен период и редуващи се изходящи и 

входящи нетни парични потоци. Такива проекти се 

оценяват трудно с метода IRR. Този основен проблем се 

разрешава чрез оценяване на ненормалните 

инвестиционни проекти с множествената вътрешна норма 

на възвръщаемост. Обикновено се получават повече от 

едно решение. Тези решения се получават с голямо 

различие в размерността на r като се отхвърлят решенията 

от високата размерност. 

Методът IRR притежава и модификация, наречена 

модифицирана вътрешна норма на възвръщаемост 

(Modified Internal Rate of Return - IRRm). Тази норма е 

неизвестна величина в равенството между осъвременената 

стойност на инвестиционните разходи (изходящите 

парични потоци), разгледани напред във времето и 
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дисконтираната с IRRm сума на бъдещите нетни доходи 

(входящи парични потоци), наречена крайна стойност на 

нетните печалби (Terminal Value of Net Incomes - TVNIn) 

или крайна стойност на входящите парични потоци 

(Terminal Value of Input Cash Flows - TVICF). 

        Методът дисконтиран (динамичен) срок на 

откупуване на инвестицията (Discounted or Dynamic 

Payback Period - DPBP) е разновидност на метода срок на 

откупуване на инвестицията, при която се отчита 

влиянието на фактора „време”. 

      Друг основен метод за оценка на инвестиционни 

проекти е коефициентът “приходи-разходи” (Benefit-

Cost Ratio - BCR). Този коефициент често се обозначава и 

като индекс на рентабилността (Profitability Index - PI). 

Показателят представлява отношението на сума на всички 

осъвременени нетни печалби (входящи парични потоци) и 

сумата на всички осъвременени инвестиционни разходи 

(изходящи парични потоци). 

        Един популярен метод при дългово финансиране на 

инвестиционни проекти е методът на годишните 

отчисления от капитала или анюитета. Този метод е 

широко известен под наименованието анюитетен метод 

(Annuity method). При него се извършва сравнение на 

разложената на годишни дялове първоначална инвестиция 

с произходните от нея нетните парични потоци. Т.е. 

бъдещите годишни плащания (Annual Payment - AP), 

породени от днешния дълг, се получават като настоящата 

стойност на дълга (Debt Capital - DC) разделим на 

анюитетния фактор (Annuity Factor - AF). 

      След кратката характеристика на статистическите и 

динамични методи за оценка на ефективността на 

инвестиционните проекти можем да обобщим, че 

основните методи използвани от международните 

финансови институции са метода на нетната осъвременена 

стойност и метода на вътрешната норма на 
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възвръщаемост. Останалите посочени методи служат за 

въвеждане на допълнителни критерии за избор на 

инвестиционен проект, а също така и допълват 

информацията за възвръщаемостта на инвестициите. При 

оценка на инвестиционни проекти е препоръчително да се 

отчита влиянието на факторите “време” и “риск”, а също 

така и влиянието на инфлационните и данъчните ефекти. 
   

Глава 3. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МЕТОДИКАТА НА 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ В БАНКОВАТА 

ПРАКТИКА НА      РМАКЕДОНИЯ        

      3.1. Методика за оценка на ефективността на    

             проектите 

      Въпреки съществуващото в наши дни голямо 

количество показатели за ефективността, оценката на 

ефективността на един инвестиционен проект се 

съпровожда с много големи трудности и проблеми. За 

комплексното решение на тези проблеми, или дори само 

на  част от тях, се разработват и прилагат различни 

методи, модели, препоръки и подходи за оценката им. 

       От тях по-известни  методики в теорията и практиката 

на инвестиционния мениджмънт са: 

      1. методиката на фирмата Goldman, Sachs&Co; 
      2. методиката на фирмата Ernst & Young; 
      3. методиката на  Европейската банка за 

реконструкция и развитие (ЕБРР); 
      4. подходите на Световната банка; 
      5. методът «разходи - ползи» (cost-benefit analysis); 
      6. методиката на Организацията на  Обединените 

нации (ООН) за промишлено развитие (ЮНИДО); 
      7. методът на Литъл – Мирлис. 

Първите три методики (Goldman, Sachs&Co, Ernst & 

Young и ЕБРР) в по-голяма степен се явяват подходи за 

разработка на бизнес-плана – основен документ за 

инвестиционното проектиране. Икономистите на фирмата 
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Goldman, Sachs&Co предлагат да се използват 

официалните статистически данни, които в по-малка 

степен са подложени на преднамерено изкривяване, 

например, информацията за осреднените цени на 

енергията и строителните материали.  

Компанията Ernst & Young прилага за оценка 

ефективността на инвестициите при коригирана текуща 

стойност (adjusted present value, APV). Обаче този 

показател коригира NPV със сумата на  финансовите 

разходи за емисията на акциите, с емитирането на които 

се занимават далече не всички фирми в Македония, а 

също така не се отчита и риска при инвестициите. 

 Методиката на Европейската банка за реконструкция 

и развитие е най-лаконична от всички останали, тъй като 

при нейното използване от съставителя се изисква 

солиден опит при разработването на бизнес-плановете 

като цяло и оценка на ефективността на инвестиционните 

проекти в частност. 

Световната банка подхожда към оценката на 

ефективността на инвестиционните проекти от позициите 

на проектния анализ. Проектът се смята за приемлив за 

инвестиране, ако е надежден, финансово реализуем и 

главното – съответства на целите, декларирани от ООН. 

При оценка на проекта по методиката на Световната банка 

се използват основните показатели за ефективност, такива 

като NPV и срока за възвращаемост, а също така и 

критерият на Бруно, който позволява да се оценява 

ефективността на проекти в сенчестите цени на чистите 

спестявания. Прилагането на критерия Бруно в 

национални условия е проблематично във връзка със 

спецификата на бизнеса в Македония. Недостатък от 

прилагането на методиката за проектния анализ е 

отсъствието в нея на индекса за доходност PI, който 

показва относителната ефективност на инвестиционния 

проект. 
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        Еволюционен път за развитието на метода „разходи-

ползи“ става формирането на методиката на ЮНИДО. В 

тази методика, освен комерсиалната ефективност, се 

оценява и обществената (социалната) ефективност от 

реализацията на инвестиционния проект. Подходът на 

ЮНИДО подчертава необходимостта от създаването на 

стоки, услуги и енергия за потребление като  окончателна 

причина за инвестиции, и в съответствие с тези проектни 

разходи и ползи се измерва относителното потребление. 

Методиката на ЮНИДО е разделена на пет основни етапа, 

всеки от които оценява инвестиционния проект от 

различни позиции. Нито един от тези етапи не е способен 

да осигури достатъчни данни за вземане на положително 

решение за инвестиране в проект, тъй като всеки от тях 

показва ефект, който се оценява от негова гледна точка. 

Методиката на ЮНИДО е тясно свързана с 

планирането на развитието на страните. Тя се базира на 

обстоятелството, че успешното развитие на държавата е 

възможно при подобряване на разпределението на 

ресурсите вътре в страната и, по същество, се базира на 

оптимални решения при планирането. Недостатъци на 

методиката на  ЮНИДО се явяват: 

 неотчитане на рисковете, съпровождащи 

реализацията на инвестиционните проекти; 

 отсъствието на адаптация към македонската данъчна 

система; 

 отсъствие на препоръки за определяне на цените на 

продукцията и обемите на нейното производство, 

независимо, че тези параметри са основни за оценка 

на ефективността. 

Във връзка с това е разработен оригинален 

икономико-математически модел под формата на задача 

за оптимизиране с помощта на два критерия. 

Последователността на методиката за оценка на 
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ефективността на инвестиционния проект при 

използването на този модел включва десет етапа: 

1) избор на инвестиционен проект за оценка; 

2) подбор на източници на информация за организация 

на експрес-анализа; 

3) събиране на информация за организация на експрес-

анализа; 

4) експрес-анализ на организацията, реализираща 

инвестиционния проект; 

5) подбор на източници на информация за 

инвестиционния проект; 

6) събиране на информация за инвестиционния проект; 

7) оценка на очакваната ефективност от инвестиционния 

проект въз основа на построяване на оригинален 

икономико-математически модел; 

8) анализ на резултатите и формиране на препоръки; 

9) общи изводи и препоръки; 

10)  вземане на решение за реализация на 

инвестиционния проект. 

Първият етап в методиката за оценка ефективността 

се състои в определянето на набора от инвестиционни 

проекти или сценарии за реализация на инвестиционния 

проект за оценка. При това, ако наборът от инвестиционни 

проекти за оценка на ефективността следва да бъде 

определен предварително, то сценариите за реализирането 

на проекта могат да се задават непосредствено в процеса 

на оценката чрез изменения в параметрите на 

инвестиционния проект, които могат да варират с 

определена стъпка и в установени предели за изменения. 

На втория етап се определят източниците на 

информации за провеждането на експрес-анализа. 

Класификацията на източниците на информация 



24 
 

обикновено става по два ключови признака: по място на 

получаване и по предназначение
1
.  

  На третия етап от оценката на ефективността на 

инвестиционния проект се събира информация за 

организацията, реализираща инвестиционния проект. 

Съществуват два основни метода за събиране на 

информация: кабинетен (desk research) и полеви (field 

research)
2
. 

Кабинетният метод за събиране на информация 

представлява сбор на данни от различни вторични 

източници. Полевите методи за събиране на информация 

се свеждат до събиране и обработка на данни от първични 

източници за информация и се подразделят на на 

качествени и количествени. Основни достойнства на този 

метод за сбор на информация са възможността за дълбок 

анализ, реализиране на сбор от данни в твърдо 

съгласуване с ясни цели пред изследователския проблем, 

строг надзор върху събираната информация, висока 

актуалност и достоверност на данните в резултат на 

събраната информация. Основните недостатъци се 

свеждат до: съществени финансови разходи, на времеви и 

трудови  ресурси, а също и на грешки на персонала и 

апаратурата в процеса на сбора на данните. 

На четвъртия етап се осъществява експрес-анализ на 

организацията, реализираща инвестиционния проект, въз 

                                                           
1 Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 

прогноз: учеб. пособие.М.Финансы и статистика, 2002.с.89; Бушуева Л. 

И. Информационно-аналитическое обеспечение маркетинговой 

деятельности организаций: теория и методология статистического 

исследования. М.: Академия естествознания, 2007с.56 
2 Данчева М., Костова С. Управление на маркетинговите изследвания в 

системата на  практическото обучение по маркетинг – организация, 

методи на събиране, обработка и анализа на информацията (на примера 

на Колежа  МТ&M в София) // Vadyba. Journal of Management 2009. № 

2. С. 163–170. 
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основа на получените от вторичните източници за 

информация данни.  

Основните параметри на експрес-анализа включват: 

Общи сведения за фирмата;  анализ на външната и 

вътрешна среда на фирмата; характеристика на 

организационната структура; кадрова характеристика на 

фирмата; производствена характеристика на фирмата 

маркетингова характеристика на фирмата анализ на 

рисковете при реализацията на инвестиционния проект. 

В резултат от обобщенията на експрес-анализа се 

съставя кратък аналитичен отчет, който съдържа 

основната информация за организацията, която планира да 

осъществи инвестиционния проект. 

На петия етап се извършва подбор на източниците на 

информация за инвестиционния проект. 

На шестия етап от подбраните източници се събира 

необходимата информация за оценка ефективността на 

инвестиционния проект. 

На седмия етап се оценява непосредствено 

ефективността на инвестиционния проект, т. е. използва се 

разработеният икономико-математически модел. На този 

етап се решава задачата за намиране на оптималните 

инвестиции за този проект и получаването на доходи от 

него в условията на максимално значение на критерия за 

доходност и минимално значение на срока за 

възвръщаемост от проекта при отчитане на зададените 

ограничения. 

На осмия етап се разработват препоръки под формата 

на общ отчет за реализацията на инвестиционния проект с 

изчислени оптимални параметри на неговото 

осъществяване. В основната част отчетът включва 

резултатите от експрес-анализа, общата оценка на 

очакваната ефективност на инвестиционния проект, а така 

също и оптималните параметри на инвестиционната и и 
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доходната части на проекта при оптимално значение на 

критериите за ефективност на проекта. 

На деветия етап общият  отчет се предоставя на 

ръководството за приемане на решение за реализация или 

отказ на разглеждания инвестиционен проект. 

На десетия етап ръководителят приема решение на 

основата на сборния  отчет за инвестиране на проекта.  

 В практиката на банките в РМакедония 

контролирането на състоянието на риска се извършва 

по следната технология: 
Най-често в банките по всеки от идентифицираните 

рискове се определя лимит, т.е. пределно допустимо 

значение, което се определя за всеки от рисковете 

индивидуално. По този начин, да се контролира 

състоянието на един или друг риск означава да се оцени 

доколко в дадения момент е изчерпан наличният лимит 

(възможно и в процентно отношение). В зависимост от 

получените данни е възможно да се направи заключението 

доколко е опасен даденият риск за текущия момент. Ако 

лимитът не може да бъде определен в стойностно 

изражение, той следва да се въвежда като средно 

претеглено значение по някой бално-претеглен 

модел.Бално-претегленият модел дава възможност: 

 Първо, да се регистрират всички случаи на предишни 

операционни рискове, които се документират по всеки вид 

в специална база-данни и да се води календар на 

операционните проблеми в банката, като цяло, всеки ден, 

описвайки събитието, причините за възникване, 

фактическия размер на загубите, понесени от банката. 

Второ, да се обобщят данните, отбелязани в 

календара на операционните случаи и така да се вижда, 

колко проблеми е предизвикал един или друг риск, каква е 

честотата на тяхното възникване, какъв е размерът на 

хипотетичните и реални загуби при тяхното възникване.   
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3.2. Възможности за усъвършенстване дейността 

на търговските банки в РМакедония за оценката  на 

ефективността на инвестиционните проекти  

В този параграф на дисертацията са анализирани 

подходи за оценка ефективността на инвестиционните 

проекти, които  намират приложение в дейността на 

търговските банки в Република Македония. В хода на 

различните варианти за изчисляване се предлага 

съответстваща структура на паричните потоци и лихвени 

проценти за дисконтиране.  

Основните подходи за оценка ефективността на 

проектите са свързани с показателите за ефективност на 

инвестиционните проекти (ИП), такива като: 

 период на възвръщаемост (return period) – RР; 

 дисконтиран период на възвращаемост – DRP; 

 средна норма на рентабилност - ARR %; 

 чист дисконтиран (приведен) доход - NPV; 

 индекс на печалбата - PI; 

 вътрешна норма на доходност (рентабилност)- IRR %; 

 модифицирана IRR - MIRR %. 

Ефективността на дадения проект се оценява от две 

страни: 1) ефективност на проекта като цяло; 2) 

ефективност от участието в проекта. 

Показателят NPV за проекта като цяло  се изчислява 

по следния начин.  

Разчети на NPV и други показатели за 

ефективност на проекта при неговата реализация в 

конкретно предприятие 
В зависимост от характера на предприятието, 

реализацията на проекта е възможна по два начина: 

1. Реализация на проект от действащо предприятие, 

произвеждащо различни видове продукция. Изходящият 

(в момента на извършване на разчетите) баланс на 

предприятието отразява структурата и стойността на 
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собствените и заемните средства на предприятието. 

Тогава:  

       NPV на проекта е равен на NPV на предприятие с 

проект минус NPV на предприятие без проект. 

Разчетите на потоците за определяне на NPV могат да 

се извършват:  

а) без отчитане на източниците за допълнително 

финансиране, които ще са необходими за реализацията на 

проекта:  

 пресмята се FCF при отчитане погасяването на 

взетите предварително заемни средства и 

процентите по тях;  

 в качеството на  ставка за  дисконтиране се използва 

показателят за структурата и стойността на 

собствените и заемни средства на предприятието 

(тъй като реализацията на проекта не следва да води 

до ръст на стойността на капитала на компанията).  

        Разчетният показател NPV по същество отразява 

оценката на пазарната стойност на бизнеса на 

предприятието (с проекта и без него), извършвана с 

прилагането на доходния подход, основан на 

прогнозиране на разходите и приходите, на генерираните 

за обекта оценки, за бъдещи периоди.  

б) с отчитане на допълнителните източници за 

финансиране, необходими за реализация на проекта:  

 към структурата на потока FCF се добавят 

получаваните от предприятието в прогнозен период 

допълнителни собствени и заемни средства, и се 

приспада погасяването на заемните средства и 

плащанията за тяхното използване. Този поток ще 

характеризира паричния поток, оставащ в 

разпореждане на акционерите;  

 ставката за дисконтиране следва да бъде не по-ниска 

от достигнатото ниво на ROE за предприятието.  
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Разчетният показател NPV отразява пазарната 

стойност на акционерния капитал на предприятието.  

2. Реализация на проект по схема за проектно 

финансиране чрез създаване на дружество със 

специална инвестиционна цел (ДСИЦ) - Special 

Purpose Vehicle (SPV), учредители на която могат да 

бъдат различни организации и предприятия, 

заинтересовани от проекта.  

а) Разчети на етапа на създаване на ДСИЦ  
Без отчитане на източниците за финансиране:  

 при нулев начален баланс;  

 при паричен поток – FCF;  

 при ставка за дисконтиране същата, както и при 

разчета на ефективността на проекта като цяло.  

Разчетният показател NPV отразява стойността 

акционерния капитал на проекта (бизнеса, свързан 

с неговата реализация). 

С отчитане на източниците за финансиране:  

 при нулев начален баланс;  

 при паричен поток – FCFE;  

 при ставка за дисконтиране не по-ниска от  

достигнатото ниво на ROE за предприятията от 

същия отрасъл.  

б) проектът се реализира от ДСИЦ в продължение 

на Т-години (в момента на разчетите балансът на 

проектната компания отразява нейните активи и пасиви и 

отчита особеностите на всички източници за финансиране, 

използвани за Т-години).  

Без отчитане на източниците за допълнително 

финансиране:  

 паричният поток не отчита постъпленията и 

погасяването на допълнителните заемни ресурси и 

тяхното плащане (FCF);  

 ставката за  дисконтиране е равна на WACC на 

предприятието.  
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Разчетният показател NPV отразява стойността на 

бизнеса на проектната компания без отчитане на 

допълнителното финансиране;  

С отчитане на източниците за допълнително 

финансиране:  

 паричният поток отчита постъпленията и 

погасяването както на съществуващите до момента 

NPV, така и допълнителните заемни ресурси и 

тяхното обслужване (FCFE):  

 ставката за дисконтиране да не е по-ниска от 

достигнатото ниво на ROE в същия отрасъл.  

Разчетният показател NPV отразява стойността на 

акционерния капитал на ДСИЦ при отчитане на 

допълнителното финансиране.  

 

Постановка на задачата за оценка ефективността 

от участието в проекта на акционерния капитал 
При такава постановка: 

1) оценява се пазарната стойност на акционерния 

капитал на компанията, реализиращ проекта, и 

стойността на една акция; 

2) отчита се размерът на пакета от акции, 

принадлежащи на акционера (контролен, блокиращ 

и др.); 

3) разликата между  пазарната цена на пакета и 

разходите за неговото придобиване характеризира 

потенциалния приход за акционера (отношението 

приходите към разходите за придобиването на 

пакета позволява да се определи рентабилността на 

инвестициите в акции.  

Особеностите на алгоритмите за изчисляване на 

показателите за ефективност на проекта се разглеждат 

чрез програмите   Експерт  и  Инвест прим. В основата 

на тези програмни продукти е методиката за оценка на 

инвестиционните проекти, разработена от Организацията 
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на обединените нации за промишлено развитие (UNIDO). 

С тяхна помощ може да се отчете  спецификата на 

икономическото развитие в РМакедония и в частност 

особеностите на счетоводната отчетност, данъчната 

система  и инфлационните процеси. Тук искаме да 

покажем, че търговските банки могат да използват тези 

програми за оценка на ефективността на инвестиционните 

проекти, които те финансират. 

Посочените програми позволяват: 

o детайлно описание на инвестиционния проект и 

схемата на паричните потоци; 

o определяне на схемата за финансиране на 

предприятието, оценка на възможностите и ефективността 

на привлечените парични средства от различни 

източници; 

o проиграването на  различни сценарии за  развитие 

на предприятието, като се варира със  значенията на 

параметрите, влияещи на неговите финансови резултати; 

o съставяне на бюджет на инвестиционния проект с 

отчитане на  измененията на външната среда (инфлации, 

лихвения процент за рефинансиране от НБРМ), 

o оценка на  финансовата състоятелност на проекта 

(показателите за рентабилност, обръщаемост и 

ликвидност); 

o оценка на икономическата ефективност на 

инвестициите; 

o съставяне на основните форми на финансова 

отчетност (отчет за паричните потоци, отчет за печалбата, 

балансов); 

o извършване  на анализ за чувствителност на 

проекта към изменението на основните му параметри; 

o получаване на  резултатите от изчисленията в 

табличен и графичен вид; 

Работата с посочените програми протича на три 

етапа. 
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На първия етап се прави  анализ на  условията за 

разработване и осъществяване на проекта,   въвеждат се  

необходимите изходни данни за провеждане на 

последващите изчисления. 

На втория етап се   формират финансовите отчети и 

се изчисляват основните показатели на проекта.  

Накрая, в третия етап се извършва анализ на 

привлекателността на инвестиционния проект. 

 

Програмата Експерт позволява:  

1. да се пресмята ефективността на проекта като 

цяло (чистият доход) при условията на  нулев изходен 

баланс на проектната компания и без отчитане на  

източниците за финансиране. (Лизинговите плащания се 

отчитат в състава на паричните потоци, въз основа на 

които се пресмятат показателите за ефективност, така 

както те отразяват разходите за придобиване на активите).  

2. да се пресмята NPV при отчитане на външното 

финансиране, при което в потока на разходите, използвани 

за пресмятане на NPV, се добавят в сравнение с т.1 само 

потокът от  разходи по обслужването на външните заеми, 

а именно плащането на лихви и главници по кредитите. 

(погасяването на кредитите, изплащането на дивидентите 

не се отчита – те се изключват от потока на разходите). 

Смисълът на дадения показател е трудно да се 

интерпретира, тъй като при неговия разчет не се отчитат 

постъпленията във вид на кредити и разходите във вид на 

тяхното погасяване, но в същото време се отчитат 

разходите, свързани с обслужването на този дълг;  

3. да се пресмята NPV по формули, подготвени от 

ползвателя самостоятелно и включени във вид на таблица 

в програмата.  

 

Инвест прим позволява:  
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1. да се пресмята ефективността на проекта като 

цяло (чистият приведен доход в понятията на предишната 

програма) при условията на нулев изходящ баланс на 

проектната компания и без отчитане на източниците за 

финансиране (лизинговите плащания се отчитат в състава 

на паричните потоци, въз основа на които се пресмята 

показателят за ефективност, тъй като те отразяват 

разходите за придобиване на активите);  

2. да се пресмята NPV с отчитане на външното 

финансиране;  

3. да се пресмята NPV по формули, подготвени от 

ползвателя самостоятелно.  

В тази част на дисертационния труд са представени   

резултатите от изчисляването  на ефективността на 

проекта по програмите Експерт и Инвест прим  при два 

варианта:  

първо, изчисляване на ефективността на проекта като 

цяло и  

второ, изчисляване на ефективността на проекта, 

реализиран от ДСИЦ при отчитане източниците за 

финансиране.  

Анализът на  резултатите на изчисленията за 

ефективността на разглежданите проекти показва:  

 Изчисленията  на показателите за ефективност на 

проекта като цяло практически съвпадат, тъй като и в 

двата случая за определянето на показателя за 

ефективност се използват еднотипни потоци и разходи на 

парични средства за проекта (без отчитане на източниците 

за финансиране).  

 Изчисленията на ефективността на предприятието, 

реализиращо проекта, с отчитане на източниците за 

финансиране, съществено се различават поради 

използването на различни структурни компоненти на 

паричните потоци от финансовата дейност, тъй като 

Експерт не отчита постъпленията и разходите за 
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заемните и други външни източници за финансиране. 

Независимо от това, програмата позволява на ползвателя 

да построи таблица за разчет на ефективността на 

предприятието с отчитане на източниците за финансиране.  

 

Интегрални (обобщени) показатели 

 за ефективността на разгледаните варианти 

                                                                                                                           

Показатели  

за 

ефективнос

т 

Проектът като цяло Предприятие, реализиращо 

проекта, с отчитане на 

източниците за финансиране 

по 

Експерт» 

по 

«Инвест-

прим» 

по « 

Eксперт» 

по «Инвест 

прим» 

NPV, $  237 281 262 720 100 965 224 350 

IRR,%  25,09 25,3 17,43 няма 

 

 

Изводи 
Първо. Необходимо е да се различава постановката на 

задачата за оценка на ефективността на проекта като цяло 

(това е главното, което иска да види  потенциалният 

инвеститор) от оценката на ефективността на 

предприятието, реализиращо проекта. 

Второ. Изчисленията на NPV на предприятието, 

реализиращо проекта, без отчитане на източниците за 

неговото финансиране съответства (е аналогичен) на 

задачата за оценка на стойността на предприятието. 

Трето. Изчисленията  на NPV на предприятието, 

реализиращо проекта, с отчитане на източниците за 

неговото финансиране съответства на задачата за  оценка 

на стойността на акционерния капитал на предприятието и 

неговите акции и изисква съответната точност при 
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структурирането на паричния поток и избора на ставката 

за дисконтиране.  

Четвърто. Необходимо е внедряването в банките на 

съвременни и работещи програмни продукти при отчитане 

на разгледаните постановки на задачите и 

международната практика за  оценка на паричните потоци 

и избора на  процент за дисконтиране в зависимост от 

задачата, която се преследва. 

 

Заключение  

В резултат на изследванията и анализите на процесите, 

свързани с съвременните проблеми и тенденции в 

управлението на риска в инвестиционната и банковата 

дейност, в докторската теза се разкриват основните 

елементи на теоретичните и приложните аспекти на риска, 

единството и противоречията в управлението и 

сигурността на финансовата (банковата) система, 

проблемите в управлението на риска в търговските банки.   

По-конкретните изводи и заключения се отнасят до 

следните: 

 международната среда се характеризира с 

противоречиви, динамични и трудно предвидими 

изменения, пораждащи рискове и предизвикателства пред 

инвестиционната и финансовата сигурност, които така се 

преплитат, че едва ли някой би могъл да ги причисли към 

традиционното им разделяне на вътрешни и външни, 

традиционни и нетрадиционни; 

 отчитането на глобалните аспекти на 

инвестиционната финансовата сигурността в Република 

Македония изисква прагматично отношение към 

преструктуриращото се геополитическо пространство, 

сили и интереси, към нарастващата трансграничност на 

информацията, интелектуалната собственост, паричните 

потоци, инвестициите, търговията, трудовите ресурси и 

т.н. 
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 налагащият се икономически модел в Република 

Македония, основан на абсолютизацията на пазара и 

частната собственост, на конкуренцията и постигане на  на 

икономически растеж за сметка на тоталната 

либерализация на икономиката и оттеглянето на 

държавата от нея, в редица случаи става за сметка на 

инвестиционната и финансовата сигурност. Република 

Македония е изправена пред необходимостта да изгради 

нова система за финансова сигурност при коренна 

промяна на механизмите в съответствие с тези, по които 

функционира европейската банковата система; 

 да се осъзнава потенциалната поява на риска е 

необходимо, но не достатъчно условие. Важно е, преди 

всичко, да се установи ефектът от даден вид риск и какви 

са неговите последици. 

 в качеството на математически методи за вземане 

на решения в условията на неопределеност и риск и 

следва да се използват статичните и динамични методи, 

като по-голяма тежест се дава на динамичните методи. 

 процесът на непосредственото финансиране на 

инвестиционни проекти от банкови институции се 

сблъсква с необходимостта от внедряване на нови 

технологии и модели за оценка на риска и ефективността 

от финансирането на инвестиционните проекти. 

  наложително е осъвременяване и развитие 

програмни продукти, прилагани  при отчитане на 

разгледаните постановки на задачите и международната 

практика за  оценка на ефективността от инвестиционните 

проекти. 
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 НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  

Резултатите от изследванията и анализите в 

дисертацията позволяват формулирането на следните 

научни и приложни приноси: 

Първо. Направен е анализ на голяма по обем научно-

теоретична литература на известни автори, в това число и 

български съвременни автори по отношение на 

теоретичните постановки за риска и в частност на риска, 

свързан с финансиране на инвестиционните проекти.   

Второ. Анализирани са и са обобщени различните 

подходи при определяне на функционалната същност на 

управлението на риска, като са формулирани авторови 

дефиниции за  същността на риска (стр.13); за 

управлението на риска при инвестиционните проекти 

(стр.28); за същността на финансовия риск (стр.29); за 

същността на инвестиционния проект (стр. 67).  

Трето. Обоснован е експрес-анализ на организацията, 

реализираща инвестиционния проект въз основа на 

получените от вторичните източници за информация 

данни. Основните параметри на експрес-анализа са в 

основата на обоснования алгоритъм на методиката за 

оценка на ефективността на  инвестиционните проекти.   

Четвърто. Разработен е модел за оценка на 

ефективността на едни инвестиционен проект отделно от 

оценката на ефективността на предприятието, реалзиращо 

проекта. За целта са разработени варианти на оцена на 

ефекитвността по две банкови програми, като са 

изтъкнати предимствата и слабостите на всяка една от тях 

(гл.ІІІ, параграф 3.2). 

Пето. Разработеният в дисертацията проблем за 

оценката на финансовия риск при инвестиционните 

проекти през призмата на банките съдържа полезна 

информация и практически примери, които могат да  се 

използват в бакалавърските и магистърски програми на 

обучението във висшите училища. 
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